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Evaluatie van het beleid inzake
daklozensteun in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
Het Rekenhof stelde vast dat het aantal daklozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft
groeien (van ongeveer 1.800 in 2008 naar meer dan 4.180 in 2018). Daarom heeft het de daklozensteun van dat gewest geëvalueerd.
Door de bevoegdheidsverdeling zijn zeven overheden, buiten de lokale overheidsdiensten, bij dat
beleid betrokken, namelijk de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), de federale
Staat, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap,
de Franse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Het Rekenhof heeft zijn audit toegespitst op de acties van de GGC, die de voornaamste subsidiërende overheid in Brussel is. Uitgaande van de bevindingen over die essentiële schakel kunnen de
tekortkomingen in het globale systeem van de strijd tegen dakloosheid worden geïdentificeerd.
Op het terrein binden heel wat, vaak gesubsidieerde actoren de strijd tegen dakloosheid aan.
Naar aanleiding van een resolutie van het Europees Parlement die op 16 januari 2014 werd goedgekeurd en een samenwerkingsakkoord dat op 12 mei 2014 werd gesloten tussen de federale
entiteit en de deelstaatentiteiten, heeft het Verenigd College van de GGC zich ertoe verbonden
vanaf het begin van de legislatuur 2014-2019 een krachtdadig en performant beleid te ontwikkelen om die situatie aan te pakken. Dat beleid heeft verschillende facetten, namelijk preventie,
opvang en re-integratie.
Het Rekenhof wijst vooreerst op het gebrek aan overleg tussen de verschillende tussenkomende
partijen, die elk hun eigen pad uitstippelen, en op het feit dat er onvoldoende nauwkeurige en
actuele informatie beschikbaar is.
Door die ontoereikende informatie kan geen coherente strategie worden gedefinieerd, noch
de te ontplooien acties om die uit te voeren. Het is daardoor ook moeilijk te bepalen hoeveel
financiële middelen nodig zijn en het belemmert een vlot beheer van de instroom (personen
die in dakloosheid verzeilen) en uitstroom (re-integratie van daklozen in de maatschappij
en herhuisvesting). Het Rekenhof wijst tot slot nog op de verzadiging van de structuren voor
onthaal, noodopvang en re-integratie.
De Brusselse overheden hebben recent verschillende maatregelen genomen met het oog op die
re-integratie, maar ze hebben weinig zicht op de effecten ervan en botsen op het algemene probleem van het woningentekort voor mensen in nood.
Het Rekenhof beveelt tot slot aan het onontbeerlijk overleg tussen de verschillende overheden en
met de veldwerkers te versterken. Het beveelt eveneens aan een systeem van beheerinformatie
te ontwikkelen om gecoördineerde, duidelijke en meetbare doelstellingen te kunnen vastleggen.
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Tot slot pleit het ervoor de maatregelen goed te keuren om die doelstellingen te halen en
resultaatsindicatoren te bepalen waarmee de doeltreffendheid van de te implementeren acties
kunnen worden geëvalueerd.
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Hoofdstuk 1

Inleiding
1.1

Onderzoeksdomein en doelstellingen

Het Rekenhof heeft het beleid geëvalueerd van de daklozensteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de periode 2014-2018.
De steun aan daklozen inzake preventie, opvang en re-integratie wordt verzekerd door
verschillende overheden: de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of GGC (de
voornaamste subsidiërende overheid in het Brussels Gewest), de federale Staat, het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse
Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Het Rekenhof heeft zijn evaluatie voornamelijk toegespitst op de activiteiten van de GGC,
omdat de vaststellingen over die essentiële schakel het mogelijk maken de tekortkomingen
te identificeren in het globale systeem van de strijd tegen dakloosheid.
Om zich ervan te vergewissen dat het volledige domein van de strijd tegen dakloosheid
werd afgedekt door het beleid van de verschillende betrokken overheden, heeft het Rekenhof onderzocht of ze over voldoende en relevante informatie beschikten die hen in staat
stelde om elk voor zich duidelijke strategische en operationele doelstellingen te definiëren.
Het Rekenhof ging ook na of hun respectieve acties in overleg gebeuren. Gezien de veelheid
aan actoren, is het Rekenhof immers van oordeel dat, als iedere overheid haar respectieve
bevoegdheden uitoefent, de organisatie van het beleid voldoende moet waarborgen dat de
strijd tegen dakloosheid op doeltreffende wijze wordt gevoerd en dat de eraan gewijde middelen efficiënt worden ingezet.
Daarnaast onderzocht het Rekenhof of de betrokken beleidslijnen regelmatig worden geëvalueerd om na te gaan of de omschreven voornemens en de regelingen waarmee ze worden uitgevoerd, voldoende tegemoetkomen aan de doelstellingen.
Het verslag en de tegensprekelijke procedure waren voltooid vooraleer het nieuwe Verenigd
College werd geïnstalleerd. Het verslag houdt dus geen rekening met de plannen van dat
nieuwe college op dit vlak.

1.2

Voorgeschiedenis en context

Het Europees Parlement stelde vast dat de dakloosheid nog nooit zo sterk was toegenomen,
waardoor de doelstellingen van de Strategie 2020 die het aantal personen dat wordt
getroffen of bedreigd door armoede met minstens 20 miljoen moeten verminderen, in
het gedrang konden komen. Daarom verzocht het de Commissie in zijn resolutie van
16 januari 2014 onverwijld een strategie uit te werken voor de daklozen, alsook volledige
en vergelijkbare gegevens te verzamelen. Dat onderzoek was essentieel om doeltreffende
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beleidsmaatregelen uit te werken waarmee dakloosheid op termijn kon worden uitgebannen.
Ook drong het Parlement erop aan regelmatig Europese “rondetafels” te organiseren met de
ministers van de Europese Unie die zijn belast met dakloosheid, en pleitte het ook voor een
versterkte samenwerking binnen de Unie.
Gelet op de complexe aard van het fenomeen dakloosheid in België werd op 12 mei 2014 een
samenwerkingsakkoord ondertekend door de federale Staat, het Vlaams Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de
Franse Gemeenschapscommissie, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, om de beleidslijnen inzake preventie en bestrijding van dakloosheid en het
gebrek aan een eigen woongelegenheid uit te voeren, te coördineren en te harmoniseren1.
In zijn algemene beleidsverklaring van 20 juli 2014 stelde het Verenigd College van de GGC:
“De situatie van de daklozen in ons Gewest is onaanvaardbaar en tegenstrijdig met het beginsel inzake eerbied voor de menselijke waardigheid”. Het verbond zich ertoe een sterk en
performant beleid uit te werken om de kwestie van de dakloosheid op te lossen, en keurde
een algemene beleidsnota daarover goed na de actoren van de sector te hebben geraadpleegd. Die nota en raadplegingen leidden tot de goedkeuring van de ordonnantie van
14 juni 2018 betreffende de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen2.
Bij het onderzoek van de ontwerpordonnantie op 2 mei 2018 stelde de Verenigde Vergadering van de GGC vast dat de dakloosheid in het Brussels Gewest helaas was toegenomen.
Het Verenigd College stelde toen dat de strijd tegen armoede een plicht is die elkeen in staat
moet stellen een waardig leven te leiden en dat dakloosheid “de ergste sociale situatie voor
een persoon” is3.
De gemeenschappelijke strategische doelstelling voor alle overheden bestaat er dus in dakloosheid uit te bannen. Het welslagen van die strategie berust op permanente en gestructureerde samenwerking tussen al die overheden, alsook op de verzameling van volledige en
geharmoniseerde informatie over dakloosheid.

1.3

Werkwijze

Het Rekenhof heeft voor zijn analyse de beschikbare gegevens geraadpleegd (notulen van
vergaderingen van werkgroepen, verslagen enz.)4. Om zijn vaststellingen te onderbouwen,
belegde het heel wat vergaderingen met de administraties en met de veldwerkers5.
Het Rekenhof heeft ook informatie verzameld bij de Franse Gemeenschapscommissie, de
Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest (directie Brussel Huisvesting van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel) en het

1
2
3
4
5

Cf. punt 3.2.3.1 – Samenwerkingsakkoord en Interministeriële Conferentie Integratie in de Samenleving.
Cf. HOOFDSTUK 4 – Normenkader van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
Verenigde Vergadering van de GGC, Gewone zitting 2017-2018, Document B-109/2, 2 mei 2018.
De gegevens zijn onvolledig, niet-gecentraliseerd, niet altijd up-to-date en kunnen niet makkelijk worden bijgewerkt. Voor meer details over de beschikbare gegevens, cf. punt 5.1 – Beheerinformatie.
Er vonden gesprekken plaats met negen actoren van op het terrein, met twee professionele federaties en met het
Steunpunt thuislozenzorg La Strada (cf. punt 2.3.1 – Tellingen).
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Steunpunt tot bestrijding van armoede van de programmatorische overheidsdienst (POD)
Maatschappelijke Integratie.
Gezien de moeilijkheden die het ondervond bij de verzameling van beheerinformatie, kan
het Rekenhof niet garanderen dat die inlichtingen volledig en actueel zijn. Bovendien kunnen de gegevens niet makkelijk worden geactualiseerd. Daarom bevat het controleverslag
soms elementen die niet exhaustief of recent zijn.

1.4

Mededeling van de auditresultaten

Het verslag werd op 6 februari 2019 aan de administratie bezorgd, die antwoordde op
28 maart 2019.
De administratie stemt over het algemeen in met de bevindingen van het Rekenhof en formuleert een aantal preciseringen. Ze benadrukt dat de vaststellingen en aanbevelingen van
het Rekenhof geanalyseerd zullen worden en dat er in de mate van het mogelijke rekening
mee zal worden gehouden in de informatie die aan de toekomstige regering zal worden
bezorgd met het oog op de uittekening en aansturing van het beleid.
Het Rekenhof heeft het verslag bezorgd aan de ministers Fremault en Smet, leden van het
Verenigd College bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, het Gezinsbeleid
en de Filmkeuring. Ze hebben geen specifieke opmerkingen geformuleerd. Het kabinet van
de tweede minister heeft het Rekenhof per e-mail laten weten dat het zich aansloot bij de
aanbevelingen.
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Hoofdstuk 2

Daklozen
2.1

Definitie

De al vernoemde ordonnantie van 14 juni 20186 definieert een dakloze als een persoon die
zich in één of meer van de volgende situaties bevindt:
•
•
•
•

"leeft in de openbare ruimte;
beschikt niet over huisvesting, is niet in staat met eigen middelen huisvesting te verkrijgen
en heeft bijgevolg geen verblijfplaats;
heeft geen verblijfplaats die bewoonbaar is volgens de normen inzake gezondheid, veiligheid en bewoonbaarheid;
beschikt niet over huisvesting, is niet in staat om met eigen middelen huisvesting te verkrijgen en verblijft tijdelijk in een noodopvang of in een opvanghuis."

Meer algemeen vertoont de daklozenpopulatie de volgende kenmerken.
2.1.1 Gebrek aan huisvesting
In het al vernoemde samenwerkingsakkoord van 12 mei 20147 hebben de federale Staat,
de gemeenschappen en de gewesten dakloosheid op dezelfde manier gedefinieerd, op basis van de ETHOS-typologie8 (uitgewerkt door de FEANTSA9): "dakloosheid is een situatie
waarbij een persoon niet over een eigen woongelegenheid beschikt, niet de middelen heeft om
daar op eigen krachten voor te zorgen en daardoor geen verblijfplaats heeft, of tijdelijk in een
opvanghuis verblijft in afwachting dat hem een eigen woongelegenheid ter beschikking wordt
gesteld."
ETHOS verdeelt daklozen in verschillende categorieën: mensen die op straat leven, mensen
in noodopvang, mensen die binnenkort een instelling verlaten, enz.10.
2.1.2 Aanwezige problematiek
De daklozenpopulatie is heel heterogeen en kan worden geconfronteerd met een combinatie van financiële, administratieve, gerechtelijke, medische, psychologische, relationele
problemen en verslavingen, wat dus veel verder gaat dan het gebrek aan een eigen woongelegenheid.

6
7
8
9
10

Artikel 2, 1°.
Cf. punt 3.2.3.1 – Samenwerkingsakkoord en Interministeriële Conferentie Integratie in de Samenleving.
European Typology on Homelessness and Housing Exclusion.
European Federation of National Organisations working with the Homeless.
Cf. bijlage 1 – ETHOS-typologie.
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2.1.3 Aanpak
In die optiek bestaan er vier groepen daklozen:
•

•

•

•

migranten die geen asielaanvraag hebben ingediend of die kunnen worden uitgewezen.
De federale overheid heeft hen tot nu toe beschouwd als illegalen en geweigerd zich
over hen te ontfermen. De GGC helpt hen dan standaard wel omdat ze van oordeel is
dat ze moreel gezien niet op straat kunnen blijven. Omdat ze niet geregulariseerd zijn
of kunnen worden, komen ze echter niet in aanmerking voor een leefloon en kunnen ze
enkel een beroep doen op noodhulp voor daklozen (ze zullen geen toegang hebben tot
re-integratiesteun om weer een woning te kunnen betrekken);
occasionele daklozen die op straat terechtkomen na een breuk (een brutale gebeurtenis
zoals een scheiding, ruzies binnen het gezin, uithuiszetting omdat de huur niet werd
betaald, enz.) en die zich, als ze over de passende steun beschikken, over het algemeen
weer kunnen integreren en snel weer een woning kunnen vinden;
“chronische” daklozen (die al lang op straat leven) die zich zouden kunnen re-integreren
en weer een woning zouden kunnen vinden, maar die daarvoor langdurige re-integratiesteun nodig hebben;
zwervende daklozen die aan het straatleven gewend zijn, maar die van tijd tot tijd een
beroep kunnen doen op de geboden steun11.

2.2

Kennis van de daklozenpopulatie

Buiten de bovenvermelde kenmerken is niet veel bekend over daklozen, wat een obstakel
is in de strijd tegen dakloosheid. De actoren en administraties erkennen immers het gebrek aan en de ontoereikendheid van gedetailleerde gegevens om daklozen beter te kunnen
identificeren en om meer te weten te komen over de oorzaken van dakloosheid, en aldus
de behoeften te kunnen omschrijven en een coherent beleid ter zake te kunnen bepalen.
De samenstelling van een “sociaal dossier”, opgelegd door de ordonnantie van 14 juni 2018,
beoogt gedeeltelijk tegemoet te komen aan dat gebrek aan informatie; het voorziet immers
in de verzameling van gegevens over de identificatie en het parcours van daklozen, waardoor ze beter moeten kunnen worden doorverwezen binnen de hulpvoorzieningen12. Een
werkgroep, opgericht binnen de Interministeriële Conferentie Integratie in de Samenleving 13, werd er al mee belast de aard van de te verzamelen gegevens te bepalen.
Het Rekenhof stelt vast dat die werkzaamheden niet werden uitgevoerd.

11 Université libre de Bruxelles, Institut de sociologie, La problématique des personnes sans-abri en Région de Bruxellescapitale, ULB, januari 2001, blz. 127.
12 Cf. punt 5.1.2.2 – Sociaal dossier en netwerk van sociale dossiers.
13 Cf. punt 3.2.3.1 – Samenwerkingsakkoord en Interministeriële Conferentie Integratie in de Samenleving.
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2.3

Aantal daklozen

Ondanks de middelen die openbare actoren en liefdadigheidsorganisaties inzetten, steeg
het aantal daklozen in Brussel de voorbije jaren regelmatig.
2.3.1 Tellingen
In 2008, 2010, 2014, 2016 en 2017 heeft La Strada14 gerichte tellingen uitgevoerd om het
aantal daklozen in Brussel te kennen. La Strada kan daarvoor rekenen op een ploeg van
vrijwilligers en de medewerking van veldwerkers15.
Die tellingen zijn niet gegarandeerd correct, aangezien het moeilijk is een lijst te maken van
alle daklozen16. Ze bieden overigens geen gedetailleerde inlichtingen over de samenstelling
en de kenmerken van die populatie, buiten een verdeling volgens gender en volgens leeftijd
(personen jonger dan 18 jaar)17.
Met die tellingen die op opeenvolgende gelijkaardige tijdstippen en volgens dezelfde methodologie plaatsvinden, kunnen tendensen worden onderkend18.
Die tellingen tonen een stijging aan van het aantal daklozen sedert 2008: hun aantal verdubbelde nagenoeg tussen 2008 (1.729) en 2016 (3.386)19.

14 Dat is een vzw die hoofdzakelijk wordt gesubsidieerd door de GGC en die fungeert als steuncentrum voor de sociale
en politieke actoren van de sector daklozensteun. De vzw heet officieel Steunpunt Thuislozenzorg Brussel en werd
opgericht op 5 september 2007. Ze moet zorgen voor de verbinding en de samenhang qua actie tussen alle Brusselse actoren inzake daklozensteun en de betrokken politieke instanties. Bij de oprichting van de vzw werden de
effectieve leden als volgt bepaald (enkel zij hebben stemrecht op de algemene vergaderingen): 8 vertegenwoordigers van de ministers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of van de gemeenschapsinstanties, 6 vertegenwoordigers van de federaties en verenigingen van de daklozensteunstructuur in Brussel, een persoon die de gebruikers
vertegenwoordigt en een vertegenwoordiger van het Observatorium inzake gezondheid en sociale zaken. De vzw
telt ook aangesloten leden (onbeperkt in aantal; het gaat om personen die meewerken aan de activiteiten van de
vzw en die zich ertoe verbinden de statuten na te leven) en ereleden (door de raad van bestuur vast te leggen aantal; het gaat om personen die uitstekende diensten aan de vzw hebben bewezen).
15 De verenigingen hebben ook gegevens over de personen die ze hulp bieden (er bestaan bijvoorbeeld gegevens over
de huisvesting door Samusocial), maar het gaat om partiële gegevens omdat ze door elke vereniging apart worden
opgesteld volgens hun eigen methode. Ze zijn maar in beperkte mate gecentraliseerd: de werkgeversfederatie van
de AMA-opvanghuizen groepeert bijvoorbeeld bepaalde gegevens afkomstig van haar leden, maar die vertegenwoordigen niet alle opvanghuizen in Brussel.
16 Het gaat vaak om personen die geen structuur meer hebben, die niet noodzakelijk hun identiteit willen prijsgeven
of die “verborgen” dakloos zijn (d.w.z. dat ze leven op plaatsen die moeilijk te achterhalen zijn, zoals wonen bij
vrienden en in kraakpanden).
17 Vrijwilligers die met de telling belast zijn, moeten discreet blijven, mensen die op straat leven met respect behandelen, mogen hen niet storen of wakker maken.
18 De meeste tellingen zijn gebeurd bij het begin van de winteropvang. Enkel de telling van 2017 werd op het einde
van de winteropvang uitgevoerd en kan dus niet strikt worden vergeleken omdat de uitgebreidere steun die dan in
Brussel geboden wordt, misschien meer daklozen heeft aangetrokken.
19 Vierde en dubbele editie van de telling van dak- en thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van 7 november 2016 tot 6 maart 2017, blz. 25 en 27. De gevallen waarbij de huisvesting ontbreekt of ontoereikend is, worden
te laag schat omdat ze heel moeilijk te inventariseren zijn.
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Vergelijking en evolutie van de resultaten van de tellingen 2008-2016 in het Brussels Gewest volgens

Vergelijking en evolutie van de resultaten van de tellingen 200-2016 in het Brussels Gewest volgens de Ethosde Ethos-categorieën.
categorieën.
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38 tot 41 % van de daklozen migranten die niet geregulariseerd zijn;
• gebruik van de diensten: 27 % van de respondenten doen een beroep op sociale restaurants, 18 % op noodopvang, 9 % op de sociale diensten en 4 % op de opvanghuizen.

20 Volgens de auteur van de tellingen, de vzw La Strada, kunnen de tellingen vóór en tijdens de

winterperiode niet worden
vergeleken omdat de daklozensteun op dat ogenblik wordt opdreven, wat een aanzuigeffect op daklozen zou kunnen
hebben (daklozen die ‘onzichtbaar’ zijn en die uit hun kraakpanden komen om in de winteropvang te worden opgevangen
20 Volgens de auteur van de tellingen, de vzw La Strada, kunnen de tellingen vóór en tijdens de winterperiode niet
of daklozen die van andere gewesten komen wegens de aantrekkelijkheid ervan). Om die reden werden de gegevens over
worden vergeleken omdat de daklozensteun op dat ogenblik wordt opdreven, wat een aanzuigeffect op daklozen
2017 niet in de tabel verwerkt.
zou kunnen hebben (daklozen die “onzichtbaar” zijn en die uit hun kraakpanden komen om in de winteropvang
21 Dak- en thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, november 2016/maart 2017, op. cit. blz. 21-22, 51-58.
te worden opgevangen of daklozen die van andere gewesten komen wegens de aantrekkelijkheid ervan). Om die
22 Cf. bijlage 3 - Pre- en post-enquête bij de telling door La Strada.
reden werden de gegevens over 2017 niet in de tabel verwerkt.
21 Dak- en thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, november 2016/maart 2017, op. cit. blz. 21-22, 51-58.
22 Cf. bijlage 3 – Pre- en post-enquête bij de telling door La Strada.
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De administratie preciseert dat er een nieuwe telling is uitgevoerd op 5 november 2018,
maar het verslag moest nog worden gepubliceerd23.
2.3.2 Oorzaken van de stijging
De oorzaken van dakloosheid hangen af van verschillende factoren die voortvloeien uit
precaire omstandigheden en breuken in het dagelijks leven: verwaarlozing of affectieve
afwijzing, geweld, moeilijkheden op relationeel, familiaal, sociaal of administratief vlak,
verslaving of alcoholisme, precaire gezondheid, pas uit de gevangenis of uit een instelling,
migratie, enz.
Er worden verschillende elementen aangehaald om de oorzaken van het gestegen aantal
daklozen te verklaren.
2.3.2.1 Armoede, toegang tot huisvesting en stijging van de woonprijzen
De literatuur wijst hoofdzakelijk naar het verband tussen armoede en het risico om dakloos
te worden. Er zijn immers weinig mensen uit gegoede kringen die dakloos worden, ook al
kunnen ze met de bovenvermelde ontwrichtende fenomenen te maken hebben24.
Er is echter veel armoede onder de Belgische bevolking, en vooral in de regio die hier aan
bod komt, namelijk Brussel25.

23 Het verslag werd intussen gepubliceerd en telt 4.187 daklozen.
24 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel, Thuisloos in Brussel, Brussels armoederapport, 2010,
blz. 21 tot 24. ULB, Institut de sociologie, La problématique des personnes sans-abri en Région de Bruxelles-capitale, januari 2001, blz. 6 tot 8.
25 Cf. Rekenhof: Eerste Federaal Plan Armoedebestrijding, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers,
Brussel, mei 2012.
Rekenhof, Tweede Federaal Plan Armoedebestrijding, Verslag in uitvoering van de resolutie van 17 december 2015 van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juli 2016.
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Armoede wordt gedefinieerd “als multidimensionaal fenomeen en als het gevolg van
een accumulatie en een onderlinge verwevenheid van ongelijkheden en uitsluitingen op
verschillende levensdomeinen en vraagt noodzakelijkerwijs de ontwikkeling van een
transversaal beleid van armoedebestrijding. Het begrip “transversaliteit” resulteert concreet
in een erkenning van het feit dat het overheidsbeleid dat in de verschillende sectoren wordt
gevoerd direct of indirect een impact kan hebben op armoede26."
Het Rekenhof heeft in zijn auditverslag over het Tweede Federaal Plan Armoedebestrijding27
opgemerkt dat het risico op armoede in België sedert 2008 blijft schommelen rond
21 %. Als er niets verandert, zal België de Europese doelstelling inzake terugdringing
van de armoede van de Strategie 2020 niet halen28. De inkomsten uit de sociale
zekerheid (uitkeringen inzake werkloosheid, ongeschiktheid wegens ziekte/invaliditeit,
pensioenen) en de uitkeringen voor sociale bescherming (leefloon, inkomensgarantie
ouderen, tegemoetkomingen aan personen met een handicap) kunnen lager liggen dan
de armoedegrens29.
Volgens een enquête van 2016 leeft 5,5 % van de bevolking in ernstige materiële deprivatie
en 14,6 % van de Belgische bevolking tussen 0 en 59 jaar leeft in een huishouden met een
zeer lage werkintensiteit.
Bovendien zijn er volgens het Observatorium voor gezondheid en welzijn30 struikelblokken
in de wetgeving die mensen verhinderen makkelijk toegang te krijgen tot de sociale
rechten, zoals verstrengde toelatingsvoorwaarden en de contractualisering van steun via
geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie31 bij de OCMW’s.
Terwijl er een duidelijk armoederisico is, blijven de woonprijzen overigens stijgen en vormen de uithuiszettingen een van de gebeurtenissen die tot dakloosheid leiden32.
Daarenboven is er veel meer vraag naar sociale woningen die betaalbaar zouden zijn voor
lage inkomens dan het aantal beschikbare woningen (in mei 2017 stonden er 44.000 gezin-

26 Verkennend onderzoek naar de invoering van een armoedetest in het Brussels Gewest, Dossiers van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, 2013, blz. 6.
27 Op. cit.
28 De Strategie Europa 2020 is het programma dat de Europese Unie op 17 juni 2010 heeft aangenomen ten voordele
van de groei en de tewerkstelling voor het lopende decennium. Ze legt de nadruk op een intelligente, duurzame
en inclusieve groei als middel om de structurele zwakke punten van de Europese economie te overwinnen, om de
competitiviteit en de productiviteit ervan te verbeteren en de grondslagen te leggen voor een duurzame sociale
markteconomie. Inzake armoede en sociale uitsluiting wil ze het aantal personen dat wordt getroffen of bedreigd
door armoede en sociale uitsluiting met minstens 20 miljoen verminderen.
29 D.i. minder dan 1.139 euro per maand voor een alleenstaande of 2.392 euro per maand voor een gezin bestaande
uit twee volwassenen en twee kinderen (bedrag 2017, inkomsten 2016, berekend door de Belgische statistische
dienst).
30 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel, Inzichten in non take-up van de sociale rechten en in de sociale
onderbescherming in het Brussels Gewest, Brussels Armoederapport 2016, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Brussel, 157 blz.
31 Een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie legt de nodige stappen en doelstellingen vast voor
progressieve maatschappelijke en/of professionele integratie van personen. Het kan gekoppeld zijn aan de toekenning van een leefloon.
32 Thuisloos in Brussel, op. cit., blz. 23.
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nen op de wachtlijst voor 40.000 bestaande sociale woningen33; de wachttijd bedraagt om
en bij tien jaar 34) en de betrokkenen moeten een ingewikkelde procedure35 doorlopen.
Hetzelfde geldt voor het vastgoed dat door de sociale verhuurkantoren (SVK)36 wordt beheerd, waar ook veel meer vraag dan aanbod is. Wat betreft administratieve moeilijkheden,
benadrukken de veldwerkers dat ze bij gebrek aan een gemeenschappelijke wachtlijst met
elk SVK contact moeten opnemen om meer kans te maken op een woning 37.
Dakloosheid kan echter zware gevolgen hebben voor het inkomen van personen die in precaire omstandigheden verkeren: om sociale beschermingsuitkeringen toegekend te krijgen,
moeten ze bijvoorbeeld zijn ingeschreven in het bevolkingsregister (waarvoor een adres en
dus, in theorie, een woongelegenheid vereist is). Het gebrek aan een woning verhindert dus
de toekenning van die uitkeringen, wat de precaire omstandigheden verergert en bijgevolg
ook de moeilijkheden die worden ondervonden om een woning te vinden, ondanks de in de
wet bepaalde mogelijkheden38 voor de toekenning van een referentieadres39 voor bepaalde
categorieën van personen (waaronder daklozen).
2.3.2.2 Ontoereikend beheer van de stromen
De huidige preventie- en re-integratiemaatregelen volstaan niet om de instroom (personen
die dakloos worden) en de uitstroom (re-integratie van daklozen in de maatschappij en
herhuisvesting) onder controle te houden. Dat aspect zal verderop aan bod komen40.
2.3.2.3 Ontoereikende tussenkomst van bepaalde actoren
De activiteiten van sommige actoren volstaan niet, waardoor mensen in een zwakke positie op straat komen te staan, waar de steun door de verenigingen voor daklozensteun het
laatste vangnet vormt 41.

33 Bron: BGHM.
34 Steunpunt Thuislozenzorg Brussel La Strada, Dak- en thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – november 2016/maart 2017, , blz. 100.
35 Ze dienen bijvoorbeeld periodiek te bevestigen dat ze nog steeds een woning zoeken.
36 "Het doel van een SVK is een deel van de Brusselse privéwoningmarkt voor de sociale sector open te stellen, als een
tussenpersoon tussen eigenaar en huurder in het kader van een huurovereenkomst of een beheersmandaat. De SVK’s
zorgen voor de selectie van de huurder en het sluiten van het huurcontract, het ontvangen van de huur, de organisatie
van eventuele herstellings- en onderhoudswerken voor rekening van de huurder (kleine werken om de woning weer in
orde te brengen, onderhoud van allerlei voorzieningen: verwarmingsketel, lift, geiser, boiler…) of voor rekening van de
eigenaar en voor de begeleiding van de huurder indien noodzakelijk. Die maatregel maakt het mogelijk tegen een redelijke prijs een woning in de privéhuurmarkt te huren." Thuisloos in Brussel, op. cit., blz. 60.
37 Informatiefolder Fedais.brussels, december 2017.
38 Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de
verblijfsdocumenten, artikel 1, § 2.
39 Het referentieadres stelt daklozen in de mogelijkheid een adres te bekomen (vaak het adres van een OCMW) bij
gebrek aan een verblijfplaats. Voor meer details, cf. bijlage 5 – Referentieadres.
40 Cf. punt 5.5 – Regeling van de stroom.
41 Cf. punten 5.5.1 – Verzadiging van de opvang en re-integratievoorzieningen, en punt 5.5.2 – Regeling van de instroom
– preventie.
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Enkele voorbeelden:
•

•
•

•

de gezondheidsvoorzieningen nemen niet altijd de patiënten op die daar nood aan hebben (psychiatrische bedden werden afgeschaft zonder andere oplossingen, zoals voldoende tenlasteneming door ambulante diensten voor mentale gezondheidszorg);
het bedrag van het door de OCMW’s42 toegekende leefloon ligt onder de armoedegrens
en volstaat niet altijd om voor huisvesting te zorgen;
de veldwerkers achten de opsporing van potentieel toekomstige daklozen en de toekenning van gepaste bijstand aan die personen ontoereikend of zelfs onbestaand, bijvoorbeeld voor slachtoffers van echtelijk geweld, gedetineerden die de gevangenis verlaten,
patiënten die het ziekenhuis verlaten, personen die in zeer precaire omstandigheden
verkeren;
het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) 43 is verantwoordelijk
voor materiële bijstand aan migranten44, maar zorgt daar niet altijd voor.
In de praktijk ontfermen de veldwerkers van daklozensteun zich over heel wat migranten, buiten de tussenkomst van Fedasil om. Via de tellingen is niet met zekerheid uit
te maken hoeveel procent van de daklozenpopulatie vluchtelingen zijn; die verhouding
schommelt hoe dan ook heel sterk. Ter herinnering: uit de bovenvermelde pre- en postenquêtes blijkt dat het aandeel daklozen zonder verblijfsvergunning schommelt tussen
38 en 41 %45. Sommige veldwerkers denken echter dat het veeleer om nagenoeg 50 %
gaat.

2.3.2.4 “Aanzuigeffect”
Volgens de veldwerkers zou de steun die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt
geboden, een aantrekkingskracht uitoefenen op daklozen van de andere gewesten46,

42 Cf. punt 2.3.2.1 – Armoede, toegang tot huisvesting en stijging van de woonprijzen.
43 Het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) is een instelling van openbaar nut van type A en
staat onder het toezicht van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke integratie en Armoedebestrijding. Fedasil is verantwoordelijk voor het verlenen van materiële bijstand aan asielzoekers en bepaalde categorieën vreemdelingen. Het agentschap moet instaan voor de organisatie, het beheer en de kwaliteitscontrole
van de materiële hulp die hun wordt verstrekt (artikel 56, § 1, van de wet van 12 januari 2007).
De hulp omvat huisvesting, voedsel, kleding, medische, maatschappelijke en psychologische begeleiding en de
toekenning van een dagvergoeding. Zij omvat ook de toegang tot juridische bijstand, de toegang tot diensten als
tolkdiensten of opleidingen, evenals de toegang tot een programma voor vrijwillige terugkeer.
Fedasil moet het recht van de aanvragers beëindigen als dat recht vervalt. Daartoe moet het agentschap zich ervan
vergewissen dat de personen die geen recht meer hebben op opvang, hun plaats vrijmaken voor huidige of toekomstige begunstigden.
Fedasil organiseert ook het toezicht op en de oriëntering van niet-begeleide minderjarigen, ongeacht of het asielzoekers betreft. Het agentschap draagt bij tot de uitwerking, voorbereiding en uitvoering van het opvangbeleid.
Materiële hulp kan worden geboden:
•
in open gemeenschapscentra of opvangstructuren beheerd door Fedasil (federale centra);
•
in gemeenschapscentra of individuele structuren van een van de partners van Fedasil;
•
in opvangstructuren georganiseerd door een OCMW (“lokale opvanginitiatieven” of LOI).
Bij het merendeel van die lokale opvanginitiatieven gaat het om individuele huisvesting.
44 Fedasil moet zich ervan vergewissen dat dit recht op materiële hulp te allen tijde in acht wordt genomen en moet
de bijstand stopzetten als het recht vervalt.
45 Cf. punt 2.3.1 – Tellingen.
46 Het aanzuigeffect zou in twee richtingen kunnen verlopen, naargelang de geboden voordelen, maar in het betrokken geval zou het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vooral aantrekkingskracht uitoefenen op de andere gewesten.
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waardoor hun aantal in het Brussels Gewest zou toenemen, in het bijzonder in de winter,
met de versterkte winteropvang op dat ogenblik (de veldwerkers schuiven die verklaring
naar voren, maar konden er geen getallen op kleven).
2.3.2.5 Stijging die samenhangt met een betere evaluatie
Bij het tellen van het aantal daklozen blijkt het moeilijk de “verborgen” dakloosheid in
kaart te brengen. Dankzij terreinkennis zouden echter meer daklozen kunnen worden opgespoord, die zo worden opgenomen in de tellingen waar ze voorheen niet in waren vertegenwoordigd.

EVALUATIE VAN HET BELEID INZAKE DAKLOZENSTEUN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST / 27

Hoofdstuk 3

Algemeen beleid
3.1

Actoren van het beleid ter bestrijding van dakloosheid

3.1.1 Subsidiërende overheden
De strijd tegen dakloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hangt van verschillende
overheden af. Die situatie maakt het beheer van het beleid ingewikkeld omdat alle acties op
hetzelfde grondgebied kunnen plaatsvinden47.
Het gaat meer bepaald om de volgende overheden:
•
•
•

•
•
•

de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC);
de Franse Gemeenschapscommissie (FGC);
de Vlaamse Gemeenschap (VG) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), waarvan de acties aan elkaar gekoppeld zijn en waarvan de eerste bevoegd is om reglementen
uit te vaardigen en de tweede niet 48;
de Franse Gemeenschap;
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
de federale Staat.

De strijd tegen dakloosheid impliceert ook dat de gemeenten optreden (meer bepaald via de
door de OCMW’s toegekende steun)49.
De federale Staat, de gemeenschappen, de gemeenschapscommissies en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest ontplooiden steun- en preventieactiviteiten voor de bevolking in het
algemeen (sociale preventie, of preventie inzake gezondheid, huisvesting, enz.) en/of acties
voor steun aan of re-integratie van daklozen (begeleiding naar een woongelegenheid, of

47 Cf. bijlage 2, Schema van de interventies van de overheden. De tabel werd in 2013 opgesteld en hoewel de benamingen sindsdien zijn veranderd, geeft hij een idee van de complexiteit en de verdeling van de daklozenmaterie over
de overheden (bron van de tabel: AMA, Algemene beleidsnota van de sector daklozensteun, Brussel, blz. 13).
48 Aangezien die acties onderling verbonden zijn en er veel opzoekingswerk zonder toegevoegde waarde nodig is
om te achterhalen wat onder de VG en wat onder de VGC ressorteert, heeft deze audit hierin geen onderscheid
gemaakt. De acties van beide overheden worden dus samen vermeld, ook al zijn hun acties in de feiten niet noodzakelijk gezamenlijk opgezet (“De Vlaamse Gemeenschap is bevoegd voor de erkenning en subsidiëring. De VGC heeft
geen eigen regelgeving […] ze beperkt zich tot aanvullende financiering en ondersteuning van nieuwe projecten tot ze in
de reguliere regelgeving en financiering door de Vlaamse Gemeenschap zijn opgenomen”, Brussels actieplan armoedebestrijding, Brussels armoederapport, 2010, blz. 130). In al haar gemeenschapsmateries, waaronder de bijstand
aan personen, treedt ze enkel als inrichtende macht op onder het toezicht van de Vlaamse Gemeenschap (Caroline
Sägesser, Les pouvoirs à Bruxelles, Crisp, december 2002, deel 1, blz. 25).
49 Zij worden vermeld bij veldwerkers die zijn gedefinieerd door de ordonnantie van 7 november 2002 (cf. punt
3.1.2.2 – Veldwerkers en opdrachten).
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begeleid wonen, Housing First50, toekenning van woningen aan daklozen, toekenning van
installatiepremies51). Vier overheden (de GGC, de VG/VGC en de federale overheid) oefenen
hun bevoegdheden uit bij de opvang van daklozen (noodopvang of dagopvang). De GGC is
de voornaamste subsidiërende overheid, in ieder geval als de bedragen voor opvang en reintegratie worden samengeteld52.
De complexiteit heeft de verschillende overheden ertoe gebracht op 12 mei 2014 een samenwerkingsakkoord te ondertekenen53.
3.1.2 Sector
3.1.2.1 Definitie van de sector
De sector van de strijd tegen dakloosheid omvat vele veldwerkers.
Sommige daarvan (die ressorteren onder sectoren zoals gezondheid of maatschappelijk
welzijn) bieden steun aan daklozen, maar beogen daarbij een ruimer publiek, dat meer bepaald te kampen heeft met verslavingen of armoede, maar niet noodzakelijk met dakloosheid. De lijsten met het aanbod voor daklozen (de “guide social” of “Bruxelles social” bijvoorbeeld) omvatten actoren die behoren tot sectoren die niet rechtstreeks onder dakloosheid
ressorteren (justitieel welzijnswerk, centra voor drugverslaafden, ziekenhuizen, enz.).
Sommige actoren ondervinden overigens moeilijkheden om programma’s gesubsidieerd te
krijgen die zijn bestemd voor de daklozen waarvoor ze zorgen, maar die ook op de grens
liggen van de bevoegdheden van andere sectoren (bijvoorbeeld activiteiten voor dakloze
kinderen die zijn ondergebracht in de opvanghuizen, die ook onder de bevoegdheid van
Kind- of Jeugdhulp zouden kunnen vallen).
Het regelgevend kader maakt het bovendien niet mogelijk alle actoren die daklozen helpen,
nauwkeurig te identificeren; bij de GGC erkent de wetgeving niet alle ter zake bestaande
initiatieven. Zo somt de ordonnantie van 7 november 2002 betreffende de centra en diensten voor bijstand aan personen de categorieën van centra voor daklozensteun op waaraan
ze een erkenning toewijst, maar naast de erkende centra bestaan er ook centra voor dagopvang54 die niet waren erkend tot de goedkeuring van de ordonnantie van 14 juni 201855. Die
laatste erkent voortaan nieuwe categorieën van centra en diensten.
De sector kent overigens tal van spontane initiatieven die het door de wetgeving vastgelegde landschap voortdurend wijzigen.

50 Het Housing First-programma, dat door de federale overheid via de Nationale Loterij werd opgestart vóór deze
legislatuur, wordt sedert 2017 niet meer gefinancierd door de GGC, met uitzondering van enkele restbedragen die
van de Loterij afkomstig zijn (die dat programma alleen financierde bij het begin ervan en vervolgens samen met
de GGC).
51 De federale overheid (POD Maatschappelijke Integratie) kent via de gemeenten en hun OCMW’s premies toe aan
daklozen, voor zover ze een woning hebben gevonden.
52 Cf. bijlage 4 – Budget voor de legislatuur.
53 Cf. punt 3.2.3.1 – Samenwerkingsakkoord en Interministeriële Conferentie Integratie in de Samenleving.
54 Die centra bieden inzonderheid, maar niet noodzakelijk uitsluitend hun diensten aan daklozen aan (het aanbieden
van sociale maaltijden richt zich op personen die het moeilijk hebben, waaronder daklozen, het aanbieden van
douches zou veeleer op daklozen kunnen slaan, maar niet enkel op hen, enz.).
55 Ordonnantie van 14 juni 2018 betreffende de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen, onderafdeling 4.
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3.1.2.2 Veldwerkers en opdrachten
De veldwerkers worden in de wetgeving inzake daklozensteun van de GGC56 “centra” genoemd, waarvan de organiserende instantie kan zijn:
•
•
•
•

een OCMW of een vereniging van OCMW’s en openbare instanties van het gewest;
een gemeente of een intercommunale vereniging;
een ziekenfonds of een landsbond van ziekenfondsen;
een rechtspersoon bedoeld bij de wet van 27 juni 1921, waarbij aan verenigingen zonder winstoogmerk en aan instellingen van openbaar nut de rechtspersoonlijkheid wordt
verleend; de meeste centra vallen onder deze categorie en ze zijn vaak ontstaan uit liefdadigheids- of religieuze verenigingen57.

De centra verstrekken talrijke diensten, die gedeeltelijk worden erkend door de ordonnantie van 7 november 200258 en door de ordonnantie van 14 juni 201859.
Deze diensten kunnen worden gerangschikt in60:
•
•
•

•

•

•

straathoekwerk (begeleiding van daklozen op de straat en hen oriënteren naar de centra
voor opvang of re-integratiehulp);
noodopvang op korte of middellange termijn (naargelang de nadere opvangregels die
kunnen variëren: 12 of 24 uur per dag);
opvang 24 uur per dag op langere termijn in opvanghuizen (met activiteiten om daklozen weer te integreren in het dagelijks leven en begeleidingsactiviteiten in verband met
huisvesting en het behoud daarvan via begeleiding61);
dagopvang (psychosociale, administratieve begeleiding en hulp bij het dagelijks leven,
zoals het aanbieden van maaltijden, de terbeschikkingstelling van sanitaire installaties,
wasmachines, het verstrekken van kleren);
tenuitvoerlegging van het Housing First-programma (re-integratie door een woning,
met versterkte psychosociale, administratieve en budgetaire begeleiding van een daklozenpopulatie die tegelijk kampt met ernstige problemen inzake gezondheid, geestelijke
gezondheid of verslavingen);
thuisbegeleiding (op psychosociaal, administratief en budgettair vlak voor personen die een woning hebben, om te vermijden dat ze die verliezen; de ordonnantie van

56 Volgens de GGC berust de regelgeving die van kracht was toen de audit werd uitgevoerd, op de ordonnantie van
7 november 2002 betreffende de centra en diensten voor bijstand aan personen en op de uitvoeringsbesluiten
ervan. Die ordonnantie handelt niet louter specifiek over de daklozensteun, maar over de bijstand aan personen in
het algemeen.
Er werd vooral gekeken naar de wetgeving van 2002 en de sectorgegevens om de sector voor te stellen. Het
Rekenhof heeft ook rekening gehouden met de wijzigingen die werden ingevoerd door de nieuwe ordonnantie die
op 14 juni 2018 werd goedgekeurd, waarvan de uitvoeringsbesluiten nog niet zijn genomen.
57 Artikel 4.
58 De ordonnantie van 7 november 2002 erkende de dagopvang, Housing First en de begeleiding door de opvanghuizen niet.
59 De ordonnantie van 14 juni 2018 laat erkende centra ook toe nieuwe projecten te ontwikkelen.
60 Deze indeling is afkomstig van de regelgeving van de GGC, maar voor sommige centra gelden andere regelgevingen (bijvoorbeeld regelgeving van de FGC voor zestien opvanghuizen of regelgeving van de Vlaamse Gemeenschap voor 4 opvanghuizen).
61 De woonbegeleiding gebeurt ofwel door de opvanghuizen via activiteiten na verblijf (gesubsidieerd in de FGC,
maar niet-gesubsidieerd in de GGC tot de ordonnantie van 14 juni 2018, hetzij door actoren die werden erkend voor
thuisbegeleiding, cf. punt 3.1.2.4 – Erkenning en financiering van de centra).
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14 juni 2018 preciseert eveneens dat de begeleiding ook moet zorgen voor opvolging om
de uithuiszetting te vermijden van personen over wie het OCMW informatie heeft gekregen in het kader van een dergelijke procedure)62.
Eenzelfde centrum kan verschillende van die diensten aanbieden: Diogenes houdt zich bijvoorbeeld bezig met straatwerk en het opnieuw vinden van een woning via het Housing
First-programma (Diogenes bestond al vóór de ordonnantie van 14 juni 2018, maar werd
door die ordonnantie erkend). Samusocial verstrekt heel wat diensten op het vlak van opvang (noodopvang) en re-integratie (psychosociale, administratieve, sanitaire diensten,
hulp bij het dagelijks leven en activiteiten van het genre Housing First voor een publiek van
jongeren van 18 tot 25 jaar).
Naast die gesubsidieerde centra bestaan er overigens structuren die niet zijn erkend, noch
worden gesubsidieerd, zoals bepaalde religieuze verenigingen of andere soms spontane en/
of kortstondige privé-initiatieven.
De centra trachten tegemoet te komen aan verschillende behoeften en kunnen zo verschillende doelgroepen opvangen, zoals mannen, vrouwen met of zonder kinderen, koppels en
jongeren. Het aanbod behandelt ook specifieke problemen zoals verslaving, mensenhandel
en prostitutie.
De noodopvangcentra kunnen bovendien voorrang verlenen aan bepaalde doelgroepen
(vrouwen en kinderen bij Samusocial63, acute psychosociale moeilijkheden bij Ariane). Een
van de drie noodopvangcentra hanteert geen enkel selectiecriterium (Hoeksteen)64.
De opvanghuizen selecteren hun publiek over het algemeen overeenkomstig hun pedagogisch project.
De diensten die sommige centra aanbieden, zijn gratis (Hoeksteen, Samusocial), terwijl
voor andere diensten moet worden betaald (Ariane, de opvanghuizen, de maaltijden in de
dagopvangcentra, enz.).
De centra hebben dus uiteenlopende werkwijzen en een verschillend dienstenaanbod. Het
landschap is vrij tot ontwikkeling gekomen op basis van vaak private initiatieven.

62 Ordonnantie van 7 november 2002, artikel 3, 3°; ordonnantie van 14 juni 2018, hoofdstuk 2.
63 Zodra het prioritaire publiek is gehuisvest, vangt Samusocial de andere daklozen onvoorwaardelijk op, zoals Hoeksteen.
64 Omdat er bij Hoeksteen weinig plaatsen beschikbaar zijn, worden daklozen onvoorwaardelijk opgevangen, maar
na lottrekking. Bijgevolg kan het gebeuren dat niet alle daklozen worden opgevangen, afhankelijk van de beschikbare plaatsen.
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3.1.2.3 Samenstelling van het opvang- en re-integratieaanbod
In 2017 ziet het aanbod dat voornamelijk op daklozen is gericht, er als volgt uit:
Centra
of aantal
centra

Soort opvang

Noodopvang

Instanties die
de erkenning
afleveren
of subsidies
toekennen

Aantal plaatsen
of aantal
daklozen die
kunnen worden
opgevolgd

Percentage bezetting
van de plaatsen
(gemiddeld) of aantal
opgevangen of
opgevolgde daklozen

Samusocial

GGC

375 (structurele
plaatsen) + 760
(winteropvang)65

Structurele plaatsen:
109 %
winteropvang: 93 %66

Hoeksteen

GGC

48

NG

Ariane

GGC

35

NG

Opvanghuizen
(waaronder
activiteiten
inzake begeleid
wonen)

26 huizen

GGC
(6 opvanghuizen)
FGC (16)
VG/VGC (4)
alle opvanghuizen
zijn erkend

FGC:
682 plaatsen
GGC:
168 plaatsen
VG/VGC:
157 plaatsen67

FGC: 93 %68
GGC: NG
VG/VGC: NG

Dagopvang

NG

Erkenning GGC
door de
ordonnantie
van 14 juni 2018
(voordien geen
erkenning)
VG/VGC (3)

ongeveer 200

GGC: 58.997
opgevangen personen
(winteropvang)69

Straathoekwerk

2

GGC: 1 centrum
is erkend
(Diogenes),
het andere niet

NG

NG

Housing First

4

Geen erkenning
tot de
ordonnantie
van de GGC
van 14 juni 2018

132 personen
89 % verblijft nog
kregen opnieuw
steeds in een woning
een woning
in augustus 2018
sedert het begin
van de projecten70

GGC

NG

Thuisbegeleiding 10

NG

Bovenop dit aanbod komt dat van verenigingen of overheidsinstellingen die behoren tot
andere sectoren (zoals de diensten voor geestelijke gezondheid, schuldbemiddeling, enz.).
Bij gebrek aan een tool om de veelheid aan initiatieven volledig te inventariseren71, kan niet
worden achterhaald in hoeverre daklozen het aanbod kunnen kennen, al was het maar het

65 Cijfers meegedeeld door Samusocial. De capaciteit schommelt in de loop van het jaar, het gaat om een gemiddelde.
66 Cijfers meegedeeld door Samusocial. Het aangeboden aantal structurele plaatsen ligt vaak hoger dan de officiële
opvangcapaciteit om zo weinig mogelijk mensen te moeten weigeren (dat verklaart het cijfer van 109 %); daklozen
gaan overigens niet noodzakelijk naar de door de winteropvang aangeboden plaatsen, wat het getal van 93 % verklaart (cf. punt 5.4.2.1 – Noodopvang).
67 Cijfers meegedeeld door de administratie van de GGC en de federatie van opvanghuizen en de diensten voor daklozensteun (AMA).
68 Percentage meegedeeld door de administratie van de FGC.
69 Nota aan de leden van het Verenigd College over de winteropvang 2017-2018, blz. 7.
70 Gegevens meegedeeld door La Strada op 14 augustus 2018.
71 Een vereniging (Doucheflux) bestudeert een tool om zo goed mogelijk een antwoord op dat probleem te bieden.
Het gaat om een online instrument (www.survivingbrussels.be) dat op het web beschikbaar is sinds 20 maart 2019.
Het omvat informatie van een zeventigtal verenigingen in verschillende talen.
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basisaanbod (toegang tot sanitaire installaties, tot maaltijden, enz.). De verenigingen hebben zelf moeilijkheden om de bestaande hulp op te lijsten om de geschikte actoren te kunnen samenbrengen en netwerken te kunnen uitbouwen die de verschillende problemen van
het publiek waarvoor ze zorgen, doeltreffend kunnen behandelen72. Volgens de veldwerkers
draagt dat echter ook bij tot antwoorden op maat om de strijd tegen dakloosheid aan te
binden, rekening houdend met de uiteenlopende behoeften van het betrokken publiek.
Een van de doelstellingen in het voornoemde samenwerkingsakkoord bestaat in het opmaken van een permanente inventaris van de hulpvoorzieningen voor personen die worden
bedreigd door dakloosheid.
3.1.2.4 Erkenning en financiering van de centra
De centra die diensten inzake noodopvang, opvanghuizen, thuisbegeleiding en straatwerk
bieden, worden bij de GGC voor vijf jaar erkend op basis van de ordonnantie van 7 november 200273. De ordonnantie van 14 juni 2018 erkent bovendien de centra voor dagopvang en
inschakeling Housing First74, eveneens voor vijf jaar 75.
De FGC en de VG leveren eveneens erkenningen af voor bepaalde soorten centra76.
De erkenning opent het recht op structurele subsidiëring, maar een erkenning is geen
noodzakelijke voorwaarde om gesubsidieerd te worden. Zo kunnen er facultatieve subsidies
worden toegekend aan al dan niet erkende verenigingen (bijvoorbeeld aan de dagopvangcentra, die niet worden erkend door de ordonnantie van 7 november 2002).
Zo hebben meer bepaald bij de GGC bepaalde erkende centra activiteiten die worden erkend en activiteiten die niet worden erkend. Aangezien die laatste activiteiten ook kunnen
worden gesubsidieerd, krijgen die centra dus bovenop de structurele subsidies op basis van
hun erkenning, facultatieve subsidies voor die activiteiten: Samusocial ontvangt bijvoorbeeld naast haar structurele subsidies een bedrag van 1.945.000 euro voor de begeleiding
en oriëntering van gezinnen.

3.2

Kader van de gehanteerde beleidslijnen

De extreme diversiteit van het betrokken publiek, de daarmee verband houdende variëteit
aan te bieden antwoorden en het verscheiden aanbod van de veldwerkers vereisen dat de
beleidslijnen door de overheden op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
worden gecoördineerd.

72
73
74
75
76

La Source, vergadering van 27 februari 2018.
Artikel 7.
Cf. punt 5.5.3 – Regeling van de uitstroom – re-integratie.
Artikel 29, § 1.
Cf. bovenstaande tabel Samenstelling van het opvang- en re-integratieaanbod , punt 3.1.2.3. Samenstelling van het
opvang- en re-integratieaanbod .
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3.2.1 Oriëntatie van de beleidslijnen
Ondanks deze context stelt het Rekenhof vast dat elk beleidsniveau zijn eigen oriëntaties
heeft uitgezet.
Voor de GGC heeft het Verenigd College (VC) als volgt een regeling uitgewerkt.
Erop wijzend dat de situatie van de daklozen onaanvaardbaar is en strijdig met het respect
voor de menselijke waardigheid, stelde het VC in zijn beleidsverklaringen en in zijn algemene beleidsnota 2015-2016 dat zijn beleid inzake dakloosheid drie hoofdlijnen bevat: de
preventie, om grip te houden op de instroom; de opvang van daklozen; de begeleiding van
daklozen op hun weg naar re-integratie om de uitstroom te verhogen (huisvesting).
Het VC heeft daartoe overlegd met de FGC, voor de huizen waar daklozen worden opgevangen77, en met het Gewest, wat de huisvesting betreft78.
Het Rekenhof wijst er echter op dat de andere overheden niet werden betrokken bij dit
overleg.
Op het vlak van preventie heeft het VC zijn beleid uitgetekend in twee domeinen die onder
de bevoegdheid van de GGC vallen79: enerzijds meewerken aan een gecoördineerd welzijnsbeleid ten opzichte van gevangenen na hun ontslag uit de gevangenis en anderzijds aandacht besteden aan diensten voor schuldbemiddeling80.
Voor de opvang en de re-integratie heeft het VC81 zeven oriëntaties gedefinieerd. Voor sommige daarvan moeten de FGC en het Gewest met de GGC samenwerken:
•
•
•
•
•

•

noodopvang verzekeren door in meer bedden te voorzien (GGC);
gezinsopvang versterken, alsook de structurele tenlasteneming die de gezinnen definitief van straat moet halen (GGC en FGC);
ondersteuning bieden aan het programma Housing First82, dat 150 daklozen van straat
wil halen tegen het einde van de legislatuur (GGC);
van start gaan met het project “woonspotter”, waarbij huisvesting wordt gezocht voor de
re-integratie van daklozen (GGC);
werk maken van een gecoördineerd beleid met het Gewest om huisvesting te regelen
voor daklozen, via sociale huisvesting, sociale verhuurkantoren (SVK) en gemeentelijke
noodwoningen (GGC en Gewest);
de rol van de OCMW’s herwaarderen, zodat ze zich ertoe verbinden daklozen ten laste
te nemen. Het VC wou de OCMW’s elk jaar maximaal 100 daklozen ten laste doen ne-

77 In het raam van de opdrachten van de opvanghuizen, te weten huisvesting 24 uur per dag op langere termijn dan bij
noodopvang (met de activiteiten die horen bij de re-integratie van daklozen in het dagelijks leven, alsook begeleidingsactiviteiten in verband met huisvesting en het behoud daarvan via begeleiding).
78 In de beleidsverklaringen en in de algemene beleidsnota 2015-2016.
79 Algemene beleidsverklaring van het Verenigd College van de GGC, 16 oktober 2014, blz. 11.
80 De subsidiëring van de diensten voor schuldbemiddeling kwam er uiteindelijk via de FGC, en niet via de GGC. Die
laatste biedt niettemin ondersteuning aan het Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling.
81 Algemene beleidsverklaring Verenigd College GGC, 16 oktober 2014, blz. 11, en algemene beleidsnota 2015-2016.
82 Dat programma beoogt de re-integratie van zeer kwetsbare daklozen (verslaafden,…) door ze te huisvesten en
intens te begeleiden.
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•

men, maar daar werd van afgestapt omdat die regeling de bevoegdheden van de GGC
overschreed;
veldwerkers aanmoedigen gebruik te maken van nieuwe instrumenten voor huisvesting
(GGC)83.

Sommige bepalingen inzake de verdeling van de bevoegdheden vormen struikelblokken
voor een performanter beheer van de beleidslijnen inzake de strijd tegen dakloosheid.
3.2.2 Armoedebestrijdingsplan
Het VC van de GGC keurde op 19 juli 2018 een actieprogramma armoedebestrijding84 goed.
Dit volgt op de twee vorige (2010 en 2012), die ook waren gericht op armoedebestrijding. Het
in 2018 goedgekeurde plan omvat, naast acties voor de bestrijding van armoede, verschillende acties die meer specifiek gericht zijn op de strijd tegen dakloosheid.
In dat kader stelt het VC de volgende te ondernemen acties voor:
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

de ontwikkeling van een centrale voor noodopvang voor dak- en thuislozen;
de oprichting van een specifieke dienst voor de identificatie, de analyse van de behoeften en de oriëntering van de dak- en thuislozen naar de aangepaste diensten voor duurzame sociale opvang, binnen de vzw Bruss’Help, ingesteld via ordonnantie;
de aankoop van een gebouw waar dak- en thuislozen tijdens het winterplan kunnen
worden opgevangen met als doel het totale aantal opvangplaatsen uit te breiden;
de uitbreiding van het aantal erkende opvangplaatsen;
de stabilisatie van het aantal plaatsen bestemd voor de opvang van gezinnen door de
aankoop van een gebouw dat hun wordt toegewezen;
een verbeterde toegang tot huisvesting van lange duur voor dak- en thuislozen;
de ondersteuning van Housing First-projecten met het oog op de creatie van huisvesting
met psychosociale begeleiding voor dak- en thuislozen;
het aanzetten van verenigingen die ijveren voor integratie via huisvesting, partnerschappen aan te gaan met opvanghuizen en/of diensten te bevordering van de toegang
tot huisvesting voor thuislozen;
een verbeterde directe toegang van thuislozen tot sociale huisvesting;
het promoten van het gebruik van de herhuisvestingstoelage voor dak- en thuislozen en/
of personen in een situatie van slechte huisvesting;
de ontwikkeling van de functie “woonspotter” voor het Brussels Gewest;
de toepassing van een quotum om een bepaald aantal woningen van de sociale verhuurkantoren toe te wijzen aan dak- en thuislozen;
de creatie van een wettelijk kader voor de toepassing van een glijdende huurovereenkomst.

83 O.a. proefhuren: dat is een nieuw instrument waarbij een initiële huurovereenkomst tussen een vereniging en een
verhuurder om een dakloze te huisvesten, na verloop van tijd wordt omgezet in een klassieke huurovereenkomst
tussen de voormalige dakloze en de eigenaar.
84 Cf. bijlage 6 – Brusselse actieprogramma’s voor armoedebestrijding 2014-2018.
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Het Rekenhof wijst erop dat het plan een reeks acties omvat waarvoor geen te halen doelstellingen en dus ook geen te realiseren waarden worden omschreven. Er wordt geen enkele
resultaatindicator vastgelegd.
Daarnaast wordt geen enkele actie gekoppeld aan de drie hoofdlijnen van het beleid inzake
preventie, opvang en re-integratie die het VC vastlegde, en kan de impact van de acties inzake de na te streven doelstellingen op geen enkele manier worden gemeten.
Aanbeveling 1 – Vaststelling van doelstellingen
Het Rekenhof beveelt aan de te ondernemen acties te omkaderen met duidelijk
gedefinieerde en vooraf vastgestelde doelstellingen die verband houden met de oriëntaties
van het VC, en resultaatindicatoren te bepalen waarmee de doeltreffendheid van de uit te
voeren acties kan worden geëvalueerd.
3.2.3 Overleg
Er bestaan verschillende overlegorganen.
3.2.3.1

Samenwerkingsakkoord en Interministeriële Conferentie Integratie in de
Samenleving
Gelet op de complexiteit van het fenomeen dakloosheid en met toepassing van de voornoemde resolutie van 16 januari 2014 van het Europees Parlement die de Commissie verzocht een
strategie uit te werken en de nodige informatie te vergaren om dakloosheid onder controle
te kunnen houden, werd een samenwerkingsakkoord ondertekend op 12 mei 2014 tussen
de federale Staat, het Vlaams Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, om de beleidslijnen van
elke overheid inzake preventie en bestrijding van dakloosheid en het gebrek aan een eigen
woongelegenheid uit te voeren, te coördineren en te harmoniseren.
Het akkoord stelt dat de partijen zonder afbreuk te doen aan hun eigen bevoegdheden zich
er inzake preventie en bestrijding van dakloosheid toe verbinden “een inclusief, globaal,
geïntegreerd en gecoördineerd beleid [te voeren.] Dat beleid “vereist een duidelijke afbakening
van ieders bevoegdheden en verantwoordelijkheden. In situaties waarin de bevoegdheden van
eenieder niet formeel zijn afgebakend, zullen de ondertekende partijen zich niet beroepen op de
regels voor de bevoegdheidsverdeling om zich te onttrekken aan hun verantwoordelijkheid”. Zij
verbinden zich ertoe om in dat geval gemeenschappelijke concrete oplossingen te vinden”85.
Het akkoord belast de Interministeriële Conferentie (IMC) Integratie in de Samenleving86
ermee te zorgen voor een permanente inventaris van de geplande of bestaande acties die
bedoeld zijn om dakloosheid te voorkomen of aan te pakken87. Ook voorziet het akkoord in
de verzameling, coördinatie, harmonisering en uitwisseling van objectieve gegevens, om

85 Artikel 1.
86 Deze IMC werd opgericht in 1995 en in 2015 omgevormd tot IMC Grootstedenbeleid, Integratie en Huisvesting. Ze
is bedoeld om de coherentie te waarborgen tussen de maatregelen die worden getroffen inzake armoedebestrijding en omvat een werkgroep die zich bezighoudt met de problematiek rond dakloosheid.
87 Artikel 11.
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de kennis op te bouwen die vereist is voor het beleid inzake preventie en bestrijding van
dakloosheid. Een werkgroep binnen de IMC moet de aard van de te verzamelen gegevens
bepalen88.
Het Rekenhof stelde vast dat de IMC slechts twaalf keer vergaderde tussen 1995 en juni 2013;
sindsdien was ze niet meer actief. Er was een eerste voorbereidende vergadering in januari 2018, waarop de GGC, nochtans de belangrijkste actor in de strijd tegen dakloosheid in
het Brussels Gewest, niet was uitgenodigd. De GGC heeft niettemin deelgenomen aan voorbereidende werkzaamheden in maart 2018; vervolgens heeft de IMC niet meer vergaderd en
werd er nog geen vergaderdatum vastgesteld.
Daarnaast hebben de partijen verklaard dat het bestaande aanbod aan beschikbare diensten en instrumenten moet worden verduidelijkt en dat het een zo groot mogelijke visibiliteit moet genieten. Tot slot werd het volgende bepaald: “Met het oog op een efficiënte en effectieve aanpak van dak- en thuisloosheid verbinden de ondertekenende partijen zich ertoe hun
inspanningen inzake het voorkomen en bestrijden van dak- en thuisloosheid beter op elkaar
af te stemmen, met inbegrip van de specifieke inspanningen die nodig zijn tijdens de winterperiode, hiertoe sociale innovatieve initiatieven uit te werken, en het verzamelen van gegevens
en kennisbeheer te verzekeren”, door het verzamelen, uitwisselen en gemeenschappelijk beschikbaar stellen van geharmoniseerde gegevens89 .
Artikel 18 van het akkoord bepaalt dat de tenuitvoerlegging ervan jaarlijks moet worden
geëvalueerd samen met de lokale overheden, die volgens het akkoord "in de eerste plaats
bevoegd zijn voor de opvang van daklozen."
Het Rekenhof wijst erop dat het overlegorgaan (de voornoemde IMC) waarover de federale,
gemeenschaps- en gewestelijke autoriteiten beschikken, en dat actief was tussen 1995 en
2013, deze legislatuur nagenoeg inactief bleef. De inventaris waarin het akkoord voorziet,
kon dus niet worden geactualiseerd en er werd geen enkele actie ten uitvoer gebracht om
informatie inzake dakloosheid te verzamelen en uit te wisselen tussen de autoriteiten. De
vereniging van de lokale overheden en de OCMW’s werden weinig betrokken bij het proces.
Het Rekenhof is van oordeel dat de inventaris aan maatregelen die werden goedgekeurd
door elke partij die het akkoord ondertekende, waaronder de verzameling en de uitwisseling van informatie en de coördinatie van de beleidslijnen inzake dakloosheid, nochtans
een essentiële voorwaarde vormt voor de uitwerking van een doeltreffend beleid dat tot
doel heeft dakloosheid op termijn uit te bannen. De te verzamelen informatie zou de door
iedere overheid goedgekeurde maatregelen doeltreffender moeten maken en de mogelijkheid moeten creëren om gemeenschappelijke of gecoördineerde strategieën uit te werken.

88 Artikelen 16 en 17.
89 Artikelen 2 en 17.
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Aanbeveling 2 – Uitvoering van het samenwerkingsakkoord
Het Rekenhof beveelt aan:
•

•

de Interministeriële Conferentie regelmatig te laten vergaderen, zodat ze het
samenwerkingsakkoord van 12 mei 2014 kan uitvoeren en kan komen tot overleg
tussen de betrokken overheden;
de inventaris te realiseren waarin het akkoord voorziet en de processen inzake
gegevensverzameling en -uitwisseling te implementeren.

3.2.3.2 Interkabinet GGC – federale overheid voor de organisatie van de winteropvang
Tussen grosso modo oktober en juni zijn er regelmatig contacten90 tussen de ministeriële
kabinetten van de GGC en van de federale staatssecretaris voor Armoedebestrijding, en
diverse betrokkenen (La Strada, de MIVB, de OCMW’s, verenigingen, enz.), om de acties
voor de winteropvang van daklozen voor te bereiden en op te volgen.
Tijdens de wintermaanden worden de noodopvang en de dagopvang opgedreven via een
aanvullende financiering van de GGC en van de federale overheid. De capaciteit kan worden verhoogd en de opvanguren kunnen worden uitgebreid dankzij de bijkomende middelen bovenop de structurele subsidies voor de veldwerkers91.
3.2.3.3 Brusselse vertegenwoordiging in federale instanties
Het Observatorium voor gezondheid en welzijn92 vertegenwoordigt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting en in de federale dienst armoedebestrijding.
Het Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 is het centrale overlegorgaan voor de voorbereiding en opvolging van het Belgisch en het Europees beleid inzake
armoedebestrijding en sociale uitsluiting (de Europese doelstelling van de Strategie 2020,
goedgekeurd in 2010, legt de nadruk op de uitbouw van een inclusieve groei [economie met
veel werkgelegenheid om de economische, sociale en territoriale samenhang te bevorderen], meer bepaald via armoedebestrijding). De lidstaten moeten maatregelen creëren en
invoeren die beantwoorden aan de bijzonderheden van de risicogroepen (eenoudergezinnen, oudere vrouwen, minderheden, Roma’s, gehandicapten en daklozen).
3.2.3.4 Brussels interkabinet over de toestand inzake armoede
Op het niveau van de gemeenschappen en de gewesten in het Brussels Gewest werd begin
201593 een interkabinetwerkgroep opgericht. Die moet onder meer de opvolging voorbereiden en verzekeren van het Brusselse rapport over de toestand inzake armoede waarin

90 Eén of twee keer per maand. Bij elke vergadering is de GGC minstens vertegenwoordigd door één van de betrokken
ministeriële kabinetten. De federale overheid (vertegenwoordigd door een medewerker van de POD Maatschappelijke Integratie en/of door het kabinet van de staatssecretaris voor Armoedebestrijding) is daarentegen niet altijd aanwezig.
91 Wat de huisvesting betreft: 4.040.340 euro voor 920 bedden in de winter van 2017-2018 (3.040.000 euro afkomstig
van de GGC en 1.000.000 euro van de federale overheid). Voor de dagopvang: 350.000 euro voor de winter 20172018, gefinancierd door de GGC. Cf. nota aan de leden van het VC over de winterregeling 2017-2018.
92 Studiedienst van de administratie van de GGC.
93 De eerste vergadering vond plaats op 26 maart 2015.
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het al vernoemde actieplan94 is opgenomen, alsook het federale rapport over armoede95 en
het Brusselse luik van het nationaal hervormingsprogramma van België dat elk jaar wordt
opgesteld in het raam van de Europa 2020-strategie96. Naargelang de agendapunten sturen
de gewestregering en de colleges van de gemeenschapscommissies vertegenwoordigers van
de bevoegde kabinetten naar de werkgroep, en kunnen ook de regeringen van het federale
niveau, van de Vlaamse Gemeenschap en van de Franse Gemeenschap, evenals veldwerkers
uitgenodigd worden. De OCMW’s nemen ook deel aan de werkgroep. Het Observatorium
voor gezondheid en welzijn verzorgt het secretariaat.
Kennelijk nemen echter alleen de vertegenwoordigers van de kabinetten en van het Observatorium echt deel aan de vergaderingen97. De onderwerpen die worden besproken, houden
grotendeels verband met de opmaak van het rapport over de armoede in Brussel en met de
voorbereiding van het al vernoemde actieplan voor armoedebestrijding98.
3.2.3.5 Brussels Overleg Thuislozenzorg
Via een ministerieel besluit van de GGC99 werd ook het Brussels Overleg Thuislozenzorg opgericht. In dat platform zetelen vertegenwoordigers van de ministers en overheidsdiensten
die bij de GGC, de FGC en de VGC bevoegd zijn voor dakloosheid, alsook een vertegenwoordiger van het Gewest (bestuur huisvesting). In de praktijk heeft de VGC de vergaderingen
echter niet bijgewoond100. Het platform omvat ook tal van andere actoren (de OCMW’s, het
Observatorium voor gezondheid en welzijn, vertegenwoordigers van de sectoren, federaties
die de veldwerkers groeperen, enz.).
De onderwerpen die aan bod komen zijn talrijk, zoals de status van problematieken die verband houden met dakloosheid, onderzoeken, een voorstelling van de algemene beleidsnota
2015 van de GGC, debatten over het nieuwe ontwerp van ordonnantie betreffende steun aan
daklozen, enz. Het platform wordt voorgezeten door de vzw La Strada. In samenspraak met
het Brussels overlegplatform voor steun aan daklozen formuleert ze adviezen over preventie en re-integratie, moedigt ze gezamenlijke denkoefeningen aan, coördineert ze acties
op het terrein en verzamelt ze gegevens: La Strada zorgt onder meer voor de publicatie van
statussen en rapporten, voor de tweejaarlijkse daklozentelling, voor het beheer van een
platform (PILS) dat de sector informeert over het aantal beschikbare plaatsen en de winteractualiteit, en voor het beheer van een register met gegevens over de profielen en noden
van de daklozen in opvangcentra.

94
95
96
97

Cf. punt 3.2.2 – Armoedebestrijdingsplan.
Gepubliceerd door de dienst armoedebestrijding.
Voor de doelstelling inzake armoedebestrijding en sociale uitsluiting.
Cf. verslagen van de vergaderingen van 26 maart 2015 tot 23 februari 2017, d.w.z. de periode dat de werkgroep
actief was. De laatste vergadering dateert immers van 23 februari 2017, vermoedelijk wegens de werklast die ontstond als gevolg van de Samusocial-kwestie (fraude en wanbeleid) en de opmaak van het ontwerp van nieuwe
ordonnantie (vergadering van 6 februari 2018 met de administratie – dienst budget en financiën en het Observatorium voor gezondheid en welzijn).
98 Cf. idem, punt 3.2.2 – Armoedebestrijdingsplan. Voor het overige rapporteert het interkabinet over de deelname
van Brussel aan het federaal programma armoedebestrijding, stelt het de federale overheid vragen over de migrantenkwestie en interesseert het zich voor de problematiek van de niet-erkende opvangstructuren.
99 Ministerieel besluit van 29 april 2009 houdende oprichting van het Brussels Overleg Thuislozenzorg.
100 Cf. de verslagen van de vergaderingen van 2016 en 2017 (de jaren 2014 en 2015 kunnen niet worden ingekeken of
zijn onvolledig).
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3.2.3.6 Coördinatiecomité opgericht door de ordonnantie van 14 juni 2018
De ordonnantie van 14 juni 2018 bepaalt dat Bruss’Help minstens één keer per jaar optreedt
als organisator en voorzitter van een coördinatiecomité met daarin de centra, de OCMW’s,
het Observatorium voor gezondheid en welzijn van Brussel Hoofdstad en elke andere openbare of particuliere actor wiens aanwezigheid volgens het comité nuttig kan zijn. Het coördinatiecomité wordt opgedeeld in twee subcomités (coördinatie van de noodhulp en coördinatie van de sociale integratie)101. Het moet de verschillende actoren die zich bezighouden
met noodhulp voor en integratie van daklozen beter doen samenwerken, meer bepaald
door ten behoeve van het VC adviezen te formuleren over verbeteringen aan de noodhulpen integratievoorzieningen en over de preventie van dakloosheid. Het stelt ten behoeve van
het VC ook richtlijnen voor die het VC goedkeurt en die betrekking hebben op het doorverwijzen van daklozen of van begeleidingsbehoeftigen102.
Die functie van observatorium inzake dakloosheid zal de opdrachten van La Strada overnemen, dat wordt opgenomen in Bruss’Help.
3.2.3.7 Overleginstanties van de verenigingen
Er is ook overleg tussen de actoren in de sector. Dat overleg wordt georganiseerd door de
werkgeversverenigingen van de daklozensector. De veldwerkers hebben dan de gelegenheid elkaar te ontmoeten en diverse kwesties te bespreken.
Om hun werk te optimaliseren, brengen de verenigingen op eigen initiatief en naargelang
hun behoeften partnerschappen in netwerken tot stand (bv. tussen opvanghuizen en medische centra of scholen). Die netwerken hebben geen officiële structuur en krijgen geen
specifieke financiering.
3.2.3.8 Specifiek probleem: de toekenning van een leefloon
Om daklozen van straat te kunnen halen, moet er een inkomen voor die personen worden
gevonden, zodat ze kunnen delen in de kosten van de procedure103 en de huur voor hun
toekomstige onderkomen kunnen betalen.
Bij gebrek aan een inkomen en meer bepaald van sociale steun, zoals het door de OCMW’s
toegekend leefloon, blijven daklozen in een erg precaire financiële situatie verkeren.
Er zijn geen gecentraliseerde gegevens over het aantal daklozen met een leefloon. Een van
de opvanghuizen die het Rekenhof bezocht voor deze audit 104, verklaarde dat het merendeel
van de mensen die er verblijven, een leefloon ontvangt.

101 Hun opdrachten bestaan erin de samenwerking tussen de verschillende actoren die actief zijn in de sector van de
noodhulp en van de integratie van daklozen te verbeteren, adviezen te verstrekken aan het VC om de noodhulp- en
integratievoorzieningen te verbeteren, alsook voorstellen van richtlijnen uit te werken om het VC in staat te stellen
zijn beleid te definiëren en het te integreren in alle materies die onder de bevoegdheden van de GGC vallen.
102 Artikelen 86 en 87 van de ordonnantie.
103 Wie in een opvanghuis verblijft, moet daarvoor betalen. Daklozen die er onderdak vinden, moeten dus inkomsten
hebben.
104 Vergadering van 21 maart 2018.
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Om een leefloon te krijgen, moeten de betrokkenen aan bepaalde voorwaarden105 voldoen
en over een zogenoemd "referentieadres" beschikken als er geen vaste woonplaats is. Die
personen worden dan "ingeschreven op het adres van het OCMW van de gemeente waar ze
gewoonlijk vertoeven" 106.
Het Rekenhof stelt vast dat de toegang tot het leefloon complex is en dat het bijgevolg
moeilijk is om een leefloon toegekend te krijgen, waardoor de situatie van daklozen nog
kan verslechteren.
De redenen hiervoor zijn de volgende:
•

•

de wetgeving voorziet in voorwaarden die verhinderen dat sommige personen al te gemakkelijk sociale rechten zouden genieten, zoals verstrengde toegangsvoorwaarden en
een contractualisering van steun via geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie107 bij de OCMW’s. Volgens het Observatorium voor gezondheid en welzijn
van Brussel Hoofdstad schrikken die toegenomen complexiteit en de strengere voorwaarden om sociale steun te bekomen, degenen af die de steun het meest nodig hebben,
waardoor schrijnende armoede ontstaat en een sociaal vacuüm. Volgens het onderzoek
van het observatorium "doen er zich situaties voor waarbij de betrokkenen niet (meer)
weten hoe een beroep te doen op openbare steun of waarbij ze weigeren er een beroep op te
doen" 108;
de opvanghuizen die het Rekenhof voor deze audit bezocht, wijzen erop dat ze moeilijkheden ondervinden om hun bewoners ingeschreven te krijgen bij een OCMW. Daklozen
zijn immers vaak niet meer ingeschreven in het bevolkingsregister en de zoektocht naar
het bevoegde OCMW is vaak lastig en tijdrovend109, ondanks de regelgeving over het
referentieadres. Die situatie vloeit voort uit de vereiste dat daklozen ingeschreven moeten worden bij het OCMW van de gemeente waar ze gewoonlijk vertoeven 110 (en niet op
het laatst gekende adres), maar daklozen zwerven rond en dat maakt het moeilijk om
te bepalen welk OCMW bevoegd is. Daarnaast is het zo dat daklozen samentroepen in
bepaalde gemeentes, waardoor de financiële last ongelijk gespreid is en overbevraagde
OCMW’s soms stellen niet bevoegd te zijn, zo benadrukken de actoren. Opvanghuizen

105 Voorwaarden voor leeftijd, verblijfplaats en inkomsten.
106 Artikel 1, § 2, 2e lid, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten.
107 Het geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie wil bepalen wat de doelstellingen zijn en welke
stappen moeten worden ondernomen voor iemands maatschappelijke en/of professionele integratie. Het kan gekoppeld worden aan de toekenning van een leefloon.
108 Observatorium voor gezondheid en welzijn van Brussel, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Inzichten
in non take-up van de sociale rechten en in sociale onderbescherming in het Brussels Gewest, Thematisch rapport in
het Brussels Armoederapport 2016, Brussel, 2017.
109 Soms hebben daklozen lang in Wallonië (of in Vlaanderen) verbleven voor ze naar Brussel kwamen, waardoor de
Brusselse opvanghuizen ook op zoek moeten naar bevoegde OCMW’s buiten het Brussels Gewest.
110 In tegenstelling tot de regeling die van toepassing is voor gedetineerden.
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zijn dus genoodzaakt de kosten van hun bewoners te prefinancieren zonder enige garantie op terugbetaling 111.
3.2.4 Conclusie en aanbevelingen over de doeltreffendheid van het beleid
Het Rekenhof stelt vast dat het samenwerkingsakkoord van 12 mei 2014 tot nu toe niet werd
gevolgd door concrete maatregelen. Daaruit vloeit voort dat er geen strategische en operationele doelstellingen zijn vastgelegd waarover de betrokken overheden hebben overlegd – aangezien tenminste de GGC geen eigen doelstellingen van die aard heeft bepaald – en dat de
vele overleginstanties, waarvan sommige niet regelmatig vergaderen of niet daadwerkelijk
alle geplande deelnemers omvatten, zonder algemene visie werken, wat precies kan worden
verklaard door het gebrek aan duidelijke, via overleg vastgelegde doelstellingen.
Het gebrek aan strategische doelstellingen die worden vertaald in operationele doelstellingen, en het feit dat niet duidelijk is vastgelegd welke resultaten moeten worden behaald en
op welke manier dat moet worden gemeten, heeft tot gevolg dat:
•

•

de relevantie en de coherentie van de activiteiten niet kan worden gegarandeerd, hoewel
er talloze overleginstanties bestaan. Die activiteiten zouden dus redundant kunnen zijn
of, omgekeerd, niet van doorslaggevend belang kunnen zijn in de strijd tegen dakloosheid, kunnen voorbijgaan aan sommige aspecten ervan of die in de verkeerde zin regelen112;
het beleid ter bestrijding van dakloosheid onmogelijk kan worden geëvalueerd, ook al
voorziet de door de GGC goedgekeurde ordonnantie van 14 juni 2018 in een evaluatie.

Als het samenwerkingsakkoord van 12 mei 2014 niet wordt toegepast en geen afgesproken,
duidelijke, meetbare en gemeten doelstellingen worden bepaald, riskeren de acties inzake
dakloosheid van de GGC en van de andere overheden in gevaar te komen, ondanks de tools
die zullen worden ontwikkeld met toepassing van de ordonnantie van 14 juni 2018 en de
door alle betrokken overheden toegekende budgettaire en operationele middelen.
De administratie preciseert in haar antwoord dat het samenwerkingsakkoord van
12 mei 2014 werd ingeschreven in de beleidsoriëntaties die aan de toekomstige regering moeten worden voorgelegd. Ze voegt daaraan toe dat "de vaststelling van afgesproken strategische
en operationele doelstellingen en de evaluatie van het beleid ter bestrijding van dakloosheid

111 De opvanghuizen hebben er overigens ook op gewezen dat het lastig is het verblijfsstatuut van vreemdelingen te
bepalen, wat het moeilijk maakt sociale rechten te openen. Zonder inkomen waarmee ze de kosten van een verblijf
in een opvanghuis kunnen betalen, kunnen die vreemdelingen geen gebruik maken van de integratiemaatregelen
van de opvanghuizen. Pogingen om de sociale rechten van buitenlandse daklozen in orde te brengen, stelt hen
bloot aan het risico op uitzetting (dat geldt ook voor Europeanen) omdat ze een onredelijke belasting vormen.
Cf. artikel 24 van de wet van 25 april 2007 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen: "er kan een einde gesteld
worden aan het verblijfsrecht voor minder dan 3 maanden van de burger van de Unie indien hij een onredelijke belasting
vormt voor het sociale bijstandsstelsel (tenzij hij werkt of werkzoekend is) (artikel 24 van de wet van 25 april 2007 tot
wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied , het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen).
112 Het Rekenhof heeft vastgesteld dat drie regelgevingen (van de GGC, van de FGC en van de VGC) een verschillend
dagtarief bepalen voor de opvanghuizen, terwijl de dienstverlening identiek is. Voor het doelpubliek is dat onbegrijpelijk (cf. punt 5.2 – Bestaan van verschillende regelgevingen).
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zullen plaatsvinden in het raam van de ordonnantie van 14 juni 2018 en eveneens deel zullen
uitmaken van de voorstellen die aan de toekomstige regering worden voorgelegd."
Aanbeveling 3 – Versterking van het overleg
Het Rekenhof beveelt aan het bestaande overleg te versterken door het te baseren op
afgesproken en duidelijk omschreven, meetbare en gemeten doelstellingen, niet enkel
tussen de federale overheid en de Brusselse deelstaatentiteiten, maar ook met de andere
deelstaten, om de dakloosheid doeltreffend te bestrijden.
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Hoofdstuk 4

Normenkader van de
Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie
4.1

Ordonnantie van 14 juni 2018

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) erkent en subsidieert veldwerkers op basis van de ordonnantie van 7 november 2002 betreffende de centra en diensten
voor bijstand aan personen. De ordonnantie van 14 juni 2018 betreffende de noodhulp aan
en de inschakeling van daklozen heeft de ordonnantie van 7 november 2002 gewijzigd en
vervolledigd; de uitvoeringsbesluiten ervan zijn in voorbereiding.
De ordonnantie van 14 juni 2018 vervolledigt het juridisch en institutioneel kader van de
bijstand aan daklozen (ze erkent meer bepaald actoren die voordien niet waren erkend),
definieert de organisatie en financiering van twee nieuwe actoren (New Samusocial en
Bruss’Help), definieert sommige informatie- en beheertools en voorziet in een regelmatige
opvolging van de uitvoering ervan.
Deze ordonnantie organiseert hoofdzakelijk de voorzieningen en structuren inzake noodbijstand en integratie van daklozen (hoofdstukken 2 en 3) en organiseert een elektronisch
systeem voor informatiebeheer (hoofdstuk 3, afdeling 3)113. Ze zegt niet veel over preventie.
De hulpstructuren, “centra” genoemd, worden zoals voorheen door verschillende organiserende overheden ingesteld114. Ze worden erkend, gesubsidieerd en gecontroleerd door het
Verenigd College.

113 De ordonnantie gaat hoofdzakelijk in op de gegevens van het sociaal dossier (een zoekopdracht hiervoor geeft een
zestigtal resultaten). Het dossier moet informatie bevatten over de identiteit en het medisch-sociaal parcours van
elke dakloze om hem te begeleiden naar de best aangepaste hulp; het bevat daarentegen geen andere beheerinformatie, zoals de opvangcapaciteit, de bezettingsgraad, het aantal gere-integreerde daklozen, de wachtlijsten
of termijnen om in een opvang binnen te geraken, enz. Eén enkel artikel van de ordonnantie (artikel 89) somt
heel oppervlakkig de informatie op die La Strada moet verzamelen en analyseren. Zo omvat die opdracht inzake
verzamelen en analyseren van de gegevens het volgende: een preventieve dimensie, gegevens om kennis te kunnen opbouwen over het fenomeen dakloosheid, informatie om een bron van informatie en sensibilisering voor die
kwestie te kunnen uitbouwen en de identificatie van de behoeften van de begunstigden en van de interventieploegen.
114 OCMW’s, verenigingen van OCMW’s of andere overheden van het Gewest, gemeenten, intercommunale verenigingen, ziekenfondsen of landsbond van ziekenfondsen, rechtspersonen of publiekrechtelijke rechtspersonen
beoogd door de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de
Europese politieke partijen en stichtingen.
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De ordonnantie richt ook twee publiekrechtelijke rechtspersonen op die zijn onderworpen
aan de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk: de noodopvangbeheerder, de New Samusocial, en de coördinator van de noodhulp- en integratievoorzieningen, Bruss’Help. De jaarrekeningen van die twee vzw’s worden geconsolideerd met
de jaarrekening van het Verenigd College. Er moet nog een beheercontract met die twee
instellingen worden gesloten. Ze dienen een jaarverslag op te stellen dat de diensten van
het Verenigd College “in staat stelt de kosten te berekenen voor de opdrachten van openbare
dienst” die aan die twee actoren zijn gedelegeerd115.
De New Samusocial wordt belast met het onthaal en de opvang van daklozen die door
Bruss’Help worden doorgestuurd, met de verzameling en invoering van de identificatie- en
parcoursgegevens van de ondergebrachte personen (onder de titel “sociaal dossier”) in de
gegevensbank (“het netwerk van de sociale dossiers”), in samenwerking met Bruss’Help en
de andere centra, met de begeleiding van de daklozen naar Bruss’Help met het oog op hun
doorverwijzing en met de deelname aan overleg in het kader van de begeleiding van daklozen en van netwerking 116.
Bruss’Help staat in voor de volgende opdrachten: beheer van de noodoproepen, coördinatie
van de nood- en re-integratievoorzieningen, doorverwijzing van personen naar de passende hulp afhankelijk van de beschikbare plaatsen, organisatie van coördinatie117, invoer van
identificatie- en parcoursgegevens van daklozen in het sociaal dossier (in samenwerking
met Samusocial en de andere centra), sluiten van akkoorden met het Centrum voor Informatica van het Brussels Gewest (CIBG) om te zorgen voor de integratie van de gegevens in
het netwerk van de sociale dossiers, uitwerken van statistische instrumenten, verspreiding
van juridische en administratie informatie, informatie- en sensibiliseringsacties, evenals
uitvoeren van studies en analyses118.
De ordonnantie legt dus de verplichting op een sociaal dossier 119 aan te leggen om tegemoet
te komen aan een deel van de bekommernissen in verband met de ontoereikende kennis
over dakloosheid: de verantwoordelijkheid voor het beheer van de verzamelde gegevens,
die worden geregistreerd in het “netwerk van sociale dossiers”, ligt bij de “gewestelijke dienstenintegrator” die werd opgericht door de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest van 8 mei 2014 (het CIBG), met inachtneming van de algemene verordening inzake
gegevensbescherming (GDPR)120. Dat sociaal dossier zal bijgevolg worden beschouwd als
een “authentieke bron”121 en zal het de deelnemende openbare diensten mogelijk maken onderling elektronische gegevens uit te wisselen.

115
116
117
118
119
120
121

De artikelen 52, 58 en 68 tot 73.
Artikelen 56 en 57.
Cf. punt 3.2.3.6 Coördinatiecomité opgericht door de ordonnantie van 14 juni 2018.
Artikelen 63 tot 65.
Artikel 74 e.v.
Artikelen 77 tot 79.
Ordonnantie van 8 mei 2014, art. 2,: “Voor de toepassing van deze ordonnantie wordt verstaan onder [...] 7° “authentieke bron”: gegevensbank waarin authentieke gegevens bewaard worden. De authentieke bron dient onder andere als
volgt te zijn: – compleet; – nuttig; – garant voor een zekere kwaliteit van de informatie; – correct en actueel (bijgehouden); – gratis toegankelijk voor wat betreft de gewestelijke authentieke bronnen”.
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De ordonnantie bepaalt dat de toepassing ervan twee jaar na de inwerkingtreding, en vervolgens om de twee jaren, moet worden geëvalueerd door het Verenigd College ter attentie
van de Verenigde Vergadering van de GGC122.

4.2

Toepassingsgebied

De ordonnantie van 14 juni 2018 is enkel van toepassing op de GGC. Ze heeft echter betrekking op de opvang en de re-integratie, die eveneens gefinancierd worden door de federale
overheid, de FGC, de VG/VGC en het gewest. Zo zijn er zes opvanghuizen die afhangen van
de GGC, zestien die afhangen van de FGC en vier van de VG/VGC123.
De ordonnantie kan haar bepalingen bijgevolg enkel aan een deel van de veldwerkers
opleggen.
Aanbeveling 4 – Opstellen van protocolakkoorden
Het Rekenhof beveelt aan protocolakkoorden met de andere betrokken tussenkomende
openbare partijen op te stellen om de preventie, de opvang en de re-integratie doeltreffend
te organiseren en om ervoor te zorgen dat volledige en relevante informatie wordt
verzameld om de strategie en de te ondernemen acties te definiëren.

4.3

Krijtlijnen voor interventies

Het Verenigd College wil dakloosheid bestrijden op drie fronten: preventie,opvang enbegeleiding naar re-integratie124.
Het Verenigd College beschikt niet over de vereiste bevoegdheden om alleen de strijd
aan te kunnen binden tegen alle oorzaken van dakloosheid en kan dus niet alleen alle
aspecten regelen die samenhangen met preventie125 en re-integratie126. De ordonnantie van
14 juni 2018 respecteert die feitelijke toestand, maar erkent niettemin het belang van preventie, al blijft die beperkt en komt ze slechts terug in drie componenten:
•

•

Bruss’Help zal bij haar analyses rekening moeten houden met de noodzaak om preventiemechanismen te ontwikkelen, om een plan ter voorkoming van dakloosheid te kunnen uitwerken127;
het Coördinatiecomité dat Bruss’Help aanstuurt, moet ten behoeve van het Verenigd
College adviezen formuleren over de verbeteringen aan de nood- en re-integratievoorzieningen en over de preventie van dakloosheid128;

122 Artikel 91.
123 Cf. tabel Samenstelling van het opvang- en re-integratieaanbod in punt 3.1.2.3 – Samenstelling van het opvang- en
re-integratieaanbod.
124 Cf. punt 3.2.1 – Oriëntaties van de beleidslijnen.
125 Zoals de identificatie van bevolkingsgroepen die zich bij de rangen van daklozen zouden kunnen komen vervoegen,
zoals meerderjarige jongeren die uit jeugdhulpinstellingen komen en personen die uit psychiatrische inrichtingen
worden ontslagen.
126 Het Verenigd College is niet bevoegd om de problemen te regelen die samenhangen met de financiering van woningen die te duur zijn voor een publiek dat het moeilijk heeft.
127 Artikel 89 van de ordonnantie van 14 juni 2018.
128 Artikel 87 van de ordonnantie van 14 juni 2018.
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•

thuisbegeleiding wordt bevestigd in haar activiteiten om verlies van woning te voorkomen129, zoals de bestrijding van een overmatige schuldenlast en de sociale begeleiding,
meer bepaald wat de toegang tot sociale rechten betreft (al erkend door de ordonnantie
van 7 november 2002).

Die minder uitgesproken aandacht voor preventie komt terug in de manier waarop het al
vernoemde Coördinatiecomité is georganiseerd. Dat bestaat uit slechts twee subcomités:
één voor noodhulp en één voor sociale integratie.
Het re-integratiebeleid wordt gedeeltelijk versterkt. Zo worden bestaande activiteiten die
niet werden erkend door de ordonnantie van 7 november 2002, nu wel erkend, en ze kunnen structurele subsidiëring krijgen.
De ordonnantie regelt weliswaar bepaalde aspecten inzake preventie en re-integratie, maar
het Rekenhof merkt op dat de financiële steun van de GGC niet zal steunen op behoeften,
aangezien die niet geïdentificeerd zijn130, maar op basis van de beschikbare kredieten, net
omgekeerd dan wat bepaald is voor de noodopvang.
Zo zullen de verplichtingen die samenhangen met de noodvoorzieningen, wegens de bepalingen van de ordonnantie van 14 juni 2018, prioritair moeten worden uitgevoerd, zodat de
preventie- en re-integratieacties misschien niet alle vereiste aandacht zullen krijgen, terwijl
uit de analyse van de oorzaken van dakloosheid blijkt dat ze noodzakelijk zijn om het aantal
nieuwe gevallen te verminderen.
De versterkte noodopvang in de winter zal overigens moeten veranderen zodat het hele jaar
opvang beschikbaar is naargelang de behoeften. Daklozen zullen immers recht hebben op
noodopvang, onvoorwaardelijk en gratis. Dat recht wordt beperkt voor personen die niet
behoren tot één van de in de ordonnantie omschreven categorieën (voornamelijk migranten zonder verblijfstitel), aangezien het niet tegenstelbaar zal zijn en het uitgeoefend zal
kunnen worden binnen de grenzen van het aantal beschikbare plaatsen. Voor daklozen die
wel tot één van de in de ordonnantie omschreven categorieën behoren, is er wel sprake van
een tegenstelbaar recht en het Verenigd College zal voldoende middelen moeten inzetten
om te garanderen dat zij toegang hebben tot noodopvang 131.
Het Rekenhof stelt vast dat de aangepaste steun voor noodopvang gedurende het hele jaar
de financieringsbehoeften kan doen toenemen, meer bepaald ten nadele van de preventie
en de re-integratie. Aangezien het de centra niet verboden is migranten op te vangen die

129 Art. 2, 6°, van de ordonnantie van 14 juni 2018.
130 Bij gebrek aan beheerinformatie is er geen precieze analyse van de behoeften voorhanden (cf. punt 5.1 – Beheerinformatie).
131 Artikelen 3 en 5 van de ordonnantie van 14 juni 2018. Dit zijn de categorieën: Belgische burgers of burgers van
de Europese Unie met een verblijfsrecht voor meer dan drie maanden, vreemdelingen die zijn ingeschreven in
het bevolkingsregister of in het wachtregister, staatlozen (die onder toepassing vallen van het Verdrag betreffende de status van staatlozen, ondertekend te New York op 28 september 1954 en goedgekeurd door de wet van
12 mei 1960), vreemdelingen (vluchtelingen in de zin van artikel 49 van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, of vreemdelingen die de subsidiaire bescherming genieten in de zin van artikel 49/2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen).
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niet in regel zijn 132 en het om heel wat mensen zou gaan (misschien zo’n 50 %)133, zou het
noodzakelijk kunnen zijn het aanbod uit te breiden gedurende het volledige jaar, wat onvermijdelijk een budgettaire impact zal hebben.
Om in alle omstandigheden te kunnen omgaan met vragen om noodopvang, die niet altijd
voorspelbaar zijn en eventueel substantieel kunnen zijn, zal het wellicht nodig zijn onmiddellijk, potentieel aanzienlijke resources te kunnen mobiliseren in termen van infrastructuur en personeel, wat complex en kostelijk zou kunnen blijken.
Het Rekenhof merkt op dat de kosten van de maatregelen vervat in de ordonnantie van
14 juni 2018 niet konden worden becijferd134, en het wijst op het gebrek aan beheerinformatie en het feit dat die niet gecentraliseerd is, wat de berekening moeilijk, om niet te
zeggen onmogelijk maakt. Het voegt eraan toe dat in de begroting 2019 niets daarover is
ingeschreven.
Aanbeveling 5 – Raming van de budgettaire impact
Het Rekenhof beveelt aan een nauwkeurige raming te maken van de budgettaire impact
van de bovenvermelde ordonnantie op basis van een analyse van de laatst beschikbare
gegevens.
De administratie antwoordt dat ze een projectie heeft gemaakt van de budgettaire impact
van de ordonnantie tot in 2024, bij de opmaak van het ontwerp van uitvoeringsbesluit betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de centra voor noodhulp en inschakeling. Aangezien de inwerkingtreding van dat besluit gepland is op 1 januari 2020, zal de
budgettaire impact worden ingeschreven op de begroting 2020 van de GGC.
De administratie voegt daar nog aan toe dat ze de federale overheid eraan zal herinneren
dat het de nodige middelen moet vrijmaken om de noodopvang van migranten te financieren.

4.4

Centralisering van de steunaanvragen en van de begeleiding van
daklozen

Bruss’Help is ermee belast de steunaanvragen van de daklozen te centraliseren en door te
spelen aan de veldwerkers die hen vermoedelijk het beste zullen kunnen helpen, naargelang het aantal beschikbare plaatsen135.

132
133
134
135

Memorie van toelichting van de ordonnantie, artikel 3.
Cf. punt 2.3.2.3 – Ontoereikende tussenkomst van bepaalde actoren.
De begroting voor het dienstjaar 2019 voorziet niet in veel extra middelen voor de strijd tegen dakloosheid.
Artikel 63 van de ordonnantie van 14 juni 2018. Zie ook HOOFDSTUK 4 – Normenkader van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie.
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Dat systeem impliceert voortaan dat:
•
•

de centra te gepasten tijde aan Bruss’Help moeten meedelen hoeveel beschikbare plaatsen er zijn136;
de daklozen door Bruss’Help worden doorverwezen naar veldwerkers naargelang de
steun die ze nodig hebben. Centra die straathoekwerk verrichten zullen echter ook nog
daklozen kunnen begeleiden, wat het begeleidingssysteem complex dreigt te maken137.

Volgens veldwerkers kampen daklozen met verschillende problemen (verslavingen, psychiatrische problemen, medische problemen, armoede, enz.), waarop gepast moet worden geantwoord en waarvoor ze dus binnen een redelijke termijn moeten worden geïdentificeerd.
Het Rekenhof is van oordeel dat er veel gespecialiseerd personeel nodig is om die verplichting na te komen, zodat voor elke dakloze de meest gepaste oplossing wordt gevonden.
Het Rekenhof merkt overigens op dat het doorverwijzingssysteem waarin de ordonnantie
van 14 juni 2018 voorziet, enkel doeltreffend kan werken als er voldoende plaatsen voor opvang en re-integratie beschikbaar zijn, wat nu niet het geval is138. Het lijkt immers weinig nut
te hebben na te gaan welke steun daklozen nodig hebben, als die steun niet voorhanden is.
Wat meer specifiek de opvanghuizen betreft, zal de GGC nog moeten onderzoeken in
hoeverre ze effectief de daklozen zullen opvangen die Bruss’Help naar hen doorverwijst.
Bruss’Help zou haar begeleidingsmogelijkheden ingeperkt kunnen zien doordat de opvanghuizen zelf kunnen bepalen wie ze opvangen, op grond van eigen parameters die de
uitvoering van hun pedagogische project moeten vrijwaren139 en gegarandeerd door een
beroepsprocedure140.
De administratie antwoordt dat de vereiste deskundigheid aanwezig zal zijn bij Bruss’Help.

136 Artikel 66, § 1, van de ordonnantie van 14 juni 2018. Tot de hervorming die werd opgestart door de ordonnantie
van 14 juni 2018, kon elk centrum zich naar eigen goeddunken organiseren. Sommige centra maakten gebruik van
een door La Strada georganiseerd IT-platform om mee te delen hoeveel beschikbare plaatsen ze hadden, maar
niet noodzakelijkerwijze in real time. Andere centra deelden die informatie niet op gecentraliseerde wijze mee,
waardoor elke dag bij die centra navraag moest worden gedaan naar het aantal beschikbare plaatsen. Opvang in
een noodvoorziening gebeurde ofwel op grond van het principe wie eerst komt, eerst maalt ofwel via loting, en er
konden voorrangsregels worden toegepast. In opvanghuizen konden daklozen ook worden opgevangen, hetzij op
grond van het bovenvermelde principe, hetzij op basis van de datum waarop ze zich lieten inschrijven op de wachtlijst van het opvanghuis (middels een onderzoek van het profiel van de personen en in hoeverre dat aansluit bij de
pedagogische projecten van de opvanghuizen).
137 Artikel 26, 2°, c, van de ordonnantie van 14 juni 2018.
138 Cf. punt 5.5.1 – Verzadiging van de opvang- en re-integratievoorzieningen.
139 Het zou bijvoorbeeld verkeerd zijn een opvanghuis voor gezinnen te destabiliseren door er verslaafden of een te
groot aantal verslaafden naar door te verwijzen, want hun gedrag is niet te rijmen met de opvang en heropbouw
van gezinnen.
140 Artikelen 2 tot 4 van de ordonnantie van 14 juni 2018.
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4.5

Concurrentie tussen veldwerkers

De classificatie van de veldwerkers141 die werd ingesteld door de ordonnanties van 7 november 2002 en van 14 juni 2018, vervaagt als gevolg van de wijzigingen die erin zijn aangebracht142.
Zo biedt Samusocial, dat erkend is als noodopvangcentrum, diverse diensten aan: er is
een 24 uursopvang voor het merendeel van de structurele opvang en voor een deel van
de winteropvang, waarbij re-integratieactiviteiten ter beschikking worden gesteld van de
daklozen. Dat leunt aan bij de activiteiten van de opvanghuizen, maar die zijn betalend, in
tegenstelling tot de gratis diensten van Samusocial.
Het Rekenhof wijst er andermaal op dat die verschillende tarieven voor identieke diensten
moeilijk te begrijpen zijn.
De administratie antwoordt dat Samusocial heel andere opvang en begeleiding biedt dan
de opvanghuizen: het gaat om kortstondige opvang, terwijl opvanghuizen een re-integratie
op langere termijn beogen.
Het Rekenhof stelt echter vast dat bepaalde re-integratieactiviteiten van Samusocial aanleunen bij re-integratie op middellange of lange termijn. Dat is bijvoorbeeld het geval voor
de activiteiten van het centrum voor gezinnen143 in Sint-Lambrechts-Woluwe.
De wildgroei aan diensten kan trouwens nefast zijn voor de doeltreffendheid van de strijd
tegen dakloosheid: dat is bijvoorbeeld zo voor de zogeheten woonspotters (die een onderkomen zoeken voor daklozen). Er is slechts één gesubsidieerde dienst144, maar elk van de vier
Housing First-projecten145 beschikt over medewerkers die daarmee bezig zijn. Aangezien
die projecten worden gefinancierd op basis van het aantal personen voor wie een onderkomen werd gevonden, ontstaat concurrentie tussen de diensten die dezelfde eigenaars (beperkt in aantal) benaderen en die laatsten zijn het moe omdat ze niet aan de vraag tegemoet
kunnen komen.
Aanbeveling 6 – Taakverdeling tussen de diensten
Om te vermijden dat nodeloos dezelfde initiatieven worden genomen en de inspanningen
versnipperd raken over de actoren, beveelt het Rekenhof aan samen op zoek te gaan naar
huisvesting of dan toch ten minste een duidelijke taakverdeling en verdeling van de
verantwoordelijkheden te bepalen.

141 Cf. punt 3.1.2.3 – Samenstelling van het opvang- en re-integratieaanbod.
142 Ter herinnering: Bruss’Help is belast met de coördinatie van de noodhulp- en integratievoorzieningen, de verzameling van gegevens, de uitvoering van studies en analyses over dakloosheid in Brussel, de organisatie van een coördinatiecomité en de centralisatie van de hulpaanvragen vanwege daklozen en de doorverwijzing van de daklozen
naar de veldwerkers , naargelang de beschikbare plaatsen.
143 Volgens de website van Samusocial moet het onder meer een stabiele, waardige en duurzame leefplek aanbieden
aan gezinnen.
144 Het centrum het Eilandje.
145 Projecten van de vzw Straatverplegers, van SMES, van Samusocial en van Diogenes.
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Hoofdstuk 5

Beheer van de dakloosheid
5.1

Beheerinformatie

5.1.1 Beschikbaarheid van informatie
De beheerinformatie is over het algemeen ontoereikend of is niet voorhanden. Er is nochtans permanent geactualiseerde informatie nodig om een coherente strategie te kunnen bepalen, alsook om acties te kunnen ondernemen, gelet op de vele actoren, de versnippering
van de informatie en de continu evoluerende armoedesituaties.
De bestaande gegevens zijn niet gecentraliseerd (de actoren produceren en verzamelen gegevens, maar die worden lang niet altijd doorgegeven aan de overheidsinstanties of aan een
centrale operator zoals La Strada). Bovendien blijken ze onvolledig (de gegevens hebben
niet noodzakelijk betrekking op dezelfde aspecten, of ze worden op uiteenlopende wijzen
verzameld, waardoor ze onmogelijk te interpreteren zijn), moeilijk toegankelijk en niet altijd up-to-date (sommige informatie dateert van jaren geleden).
Het Rekenhof kon bijvoorbeeld geen beheerinformatie bekomen over:
•
•
•
•

de opvangcapaciteit van dagdiensten;
de bezettingsgraad of het gebruik van centra (er werden partiële gegevens meegedeeld);
het aantal gere-integreerde daklozen;
de wachtlijsten en -termijnen voor opvanghuizen.

Voor de gegevens die het Rekenhof kon verzamelen, moest het zich bovendien telkens wenden tot de betrokken subsidiërende overheid of tot de veldwerkers omdat de gegevens niet
beschikbaar waren bij de diensten van de GGC.
Sommige informatie kon worden verkregen, maar slechts partieel, en dat vergde veel tijd en
inspanningen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de gegevens waarmee kan worden berekend
hoeveel de door de subsidiërende overheden gevoerde strijd tegen dakloosheid kost. Uiteindelijk kon op basis van die informatie maar een minimumkost worden berekend146.
Wat meer specifiek de GGC betreft, komt de beschikbare informatie niet terecht bij de
administratie, behoudens uitzonderingen147. Zij speelt immers maar een beperkte rol in
de strijd tegen dakloosheid. Ze is weinig vertegenwoordigd in de overlegorganen en oefent
haar activiteiten enkel uit op het vlak van de wetgeving (ze heeft bijgedragen tot het opstellen van de ordonnantie van 14 juni 2018 en bereidt de uitvoeringsbesluiten voor), de erkenning en de subsidiëring.

146 Cf. punt 5.2 – Bestaan van verschillende regelgevingen.
147 Voor de begroting of capaciteit van de opvanghuizen.
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5.1.2 Gegevensinzameling
5.1.2.1 Algemeen
Er bestaat nu geen betrouwbaar systeem om de bevolkingsgroepen te kennen die een risico
lopen om te worden geconfronteerd met dakloosheid.
Het Rekenhof merkt op dat de gegevensinzameling en het kennisbeheer, zoals afgesproken
tussen de federale Staat en de gemeenschappen en de gewesten, niet werden georganiseerd,
noch toegepast. Dat akkoord voorzag nochtans inzake dakloosheid in de verzameling en
uitwisseling van gegevens waarvan de aard moest worden bepaald door een werkgroep binnen de Interministeriële Conferentie Integratie in de Samenleving.
5.1.2.2 Sociaal dossier en netwerk van sociale dossiers
Er wordt aan herinnerd148 dat de ordonnantie de bepalingen vastlegt over de aanmaak van
een sociaal dossier voor elke dakloze, met daarin diverse identificatiegegevens149 en informatie over zijn parcours150. De gegevens worden ingevoerd en gedeeld in het netwerk van de
sociale dossiers door Bruss’Help en door de centra. Verschillende bepalingen garanderen de
naleving van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en van de GDPR 151. Daklozen zullen
kunnen weigeren identificatiegegevens te verstrekken, behalve voor de re-integratiesteun152.
Via die gecentraliseerde informatie zou er een beter zicht moeten zijn op de daklozen en
zou een betere oriëntering mogelijk moeten zijn naargelang hun behoeften.
Die verplichting wordt door de veldwerkers op uiteenlopende wijze beoordeeld en ze wijzen
onder andere op de volgende zaken:
•

•

•

het belang van de gegevensinzameling varieert omdat de veldwerkers niet noodzakelijk
dezelfde behoeften hebben (een opvangcentrum dat daklozen slechts voor één nacht
opvangt, heeft bijvoorbeeld geen gerichte gegevens nodig om hen te kunnen identificeren en oriënteren met het oog op re-integratie. De gegevensinzameling zou bovendien gemakkelijker moeten zijn in centra waar daklozen langer verblijven omdat zij over
meer tijd beschikken om hun toestand te analyseren);
het bijhouden van het sociaal dossier vergt tijd en middelen (personeel dat voor die taken moet worden ingezet en kosten van het IT-materiaal om het te registreren) en leidt
tot risico’s inzake de validatie van de verzamelde gegevens;
de daklozensector zal op de hoogte zijn van het verleden van elke dakloze en zou kunnen weigeren daklozen met een ingewikkeld verleden op te vangen;

148 Cf. punt 2.2 – Kennis van de daklozenpopulatie.
149 Naam, voornaam, geslacht, leeftijd, burgerlijke staat en gezinssamenstelling, nationaliteit en verblijfsstatus, nationaal identificatienummer, plaats en type plaats waar de persoon woonde, economische middelen, opleidingsniveau en redenen waarom iemand dakloos of begeleidingsbehoeftig is (artikel 74, § 1, van de ordonnantie van
14 juni 2018).
150 Inzonderheid begin- en einddatums van de verstrekte hulp, het soort verstrekte hulp, psychosociale gegevens, vermelding en conclusie van de geneeskundige analyse (artikelen 75, 77, § 6 en 7, van de ordonnantie van 14 juni 2018).
151 Artikelen 77 tot 85 van de ordonnantie van 14 juni 2018.
152 Artikel 84 van de ordonnantie van 14 juni 2018.
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•

•

het is niet makkelijk om informatie van daklozen te bekomen: het is een bevolkingsgroep die van nature terughoudend is en zich niet noodzakelijkerwijze kan uitdrukken
in de talen van het gewest;
vanuit menselijk oogpunt is het lastig om al die gegevens te vragen aan iemand die niet
noodzakelijkerwijze geholpen kan worden wegens de verzadiging van het systeem 153. De
centra zouden die informatie of een deel ervan echter moeten bekomen om bijvoorbeeld
de weigeringen correct te kunnen boeken, een van de nuttige elementen voor de beheerinformatie. De veldwerkers voeren aan dat voor de boeking van een weigering, naargelang van de gekozen methodologie154, specifieke inlichtingen155 nodig kunnen zijn.

Aanbeveling 7 – Evaluatie van het sociaal dossier
Het Rekenhof beveelt aan de relevantie en de inhoud van het sociaal dossier te
evalueren, om zich ervan te vergewissen dat de inhoud ervan en de methodologie voor
gegevensinzameling effectief de mogelijkheid bieden het beleid en het dagelijks beheer
van de slachtoffers van dakloosheid op significante wijze te verbeteren.
Het beveelt ook aan garanties in te bouwen opdat de informatie in het netwerk van sociale
dossiers niet tot discriminatie zou leiden.
5.1.2.3 Andere gegevens
De ordonnantie van 14 juni 2018 stelt dat een van de opdrachten van Bruss’Help erin bestaat studies en analyses over de problematiek van dakloosheid in Brussel te verrichten156.
Bruss’Help moet daartoe statistische tools uitwerken om het aantal daklozen en hun kenmerken op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te kennen en om de
noodhulp- en integratievoorzieningen te verbeteren157. De centra zullen haar eveneens de
beschikbaarheid en de capaciteit van hun diensten moeten meedelen158.
Het Rekenhof merkt op dat de te produceren, te verzamelen en te analyseren beheerinformatie op geen andere wijze in de ordonnantie of elders is gedefinieerd en dat ze over het
algemeen niet gemakkelijk te verkrijgen is in een context waarin er veel overheden zijn die
weinig overleg plegen en waarin er veel veldwerkers zijn. De specificiteit van de daklozenpopulatie versterkt die problematiek, die nog acuter wordt door de migratiefactor.
Ondanks de maatregelen van het samenwerkingsakkoord van 12 mei 2014 stelt het Rekenhof vast dat de basisinformatie ontbreekt die het mogelijk zou maken de behoeften en het
aanbod te objectiveren. Dat is zo omdat ze niet in real time wordt verzameld, of omdat
ze onvolledig of niet-gecentraliseerd is, of wordt uitgewerkt met methodes die de samenhang en eenvormigheid ervan niet waarborgen (bijvoorbeeld de wachttermijnen om in de
153 Cf. punt 5.5 – Regeling van de stroom.
154 Ze is nog niet gekozen.
155 Als een gezin wordt geweigerd, moet de weigering dan worden geboekt als één weigering of als verschillende weigeringen (en moeten in dat laatste geval voor elk lid van het geweigerde gezin gegevens worden geregistreerd?).
En als een dakloze zich op verschillende plaatsen aanbiedt en telkens wordt geweigerd, dient dan elke weigering
te worden geboekt of maar één keer (en is zodoende navraag nodig naar het traject dat de dakloze in zijn vroegere
zoektocht heeft afgelegd om er rekening mee te kunnen houden, waardoor de gegevensinzameling ingewikkelder
wordt)?
156 Artikelen 62 en 65, 1e lid, van de ordonnantie van 14 juni 2018.
157 Artikel 65, 2°, van de ordonnantie van 14 juni 2018.
158 Artikel 66, § 1, van de ordonnantie van 14 juni 2018.
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aangeboden steunprogramma’s te kunnen stappen, de bezettingsgraad van de diensten en
het aantal daklozen die voor de re-integratieprogramma’s in aanmerking zouden kunnen
komen).
Aanbeveling 8 – Beheerinformatie
Het Rekenhof beveelt aan te evalueren hoeveel en welke beheerinformatie nodig is
bovenop de informatie die in het netwerk van sociale dossiers is opgenomen, en een
strategie te implementeren die tot de inzameling ervan kan leiden.

5.2

Bestaan van verschillende regelgevingen

Het Rekenhof stelt vast dat de overheden die de verenigingen voor daklozensteun erkennen
en financieren, zonder overleg eigen wetgevingen hebben ontwikkeld. Voor eenzelfde punt
(zoals de financiering) volgen de verenigingen die identieke diensten aanbieden maar van
verschillende subsidiërende overheden afhangen, verschillende wetgevingen.
In de opvanghuizen wordt het aangerekende dagtarief bijvoorbeeld becijferd volgens de
regels die de subsidiërende overheid heeft bepaald, wat ertoe leidt dat daklozen die van één
systeem naar een ander gaan, andere bedragen aangerekend kunnen krijgen.
Hetzelfde geldt voor de toegang tot opvanghuizen: voor opvanghuizen die afhangen van de
FGC moeten daklozen zich inschrijven in een levenstraject waarbij doelstellingen voor hen
worden bepaald om hun re-integratie te bevorderen, terwijl die verplichting niet bestaat
voor opvanghuizen die afhangen van de GGC.
Het Rekenhof merkt op dat die verschillen weliswaar te verklaren zijn op grond van institutionele bevoegdheden, maar voor het doelpubliek zijn ze moeilijk te begrijpen.
Aanbeveling 9 – Harmonisering van de diensten
Het Rekenhof beveelt aan erover te waken dat bepalingen die gelijkaardige situaties
beogen, worden geharmoniseerd.
De administratie antwoordt dat ze de bepalingen heeft geharmoniseerd in het ontwerp van
besluit betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van de centra.

5.3

Kosten van het beleid ter bestrijding van dakloosheid

Het Rekenhof heeft de kosten van het beleid onderzocht uitgaande van de begrotingsgegevens van de betrokken overheden.
5.3.1 Subsidies en kredieten
De subsidies aan de veldwerkers vormen de hoofdmoot van de uitgaven, die de werking van
de verenigingen volledig of gedeeltelijk dekken: aankoop van materieel en/of betaling van
het loon aan het personeel. Enkele steunbedragen worden ook rechtstreeks aan personen
toegekend, zoals herhuisvestingstoelagen of het leefloon.
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Het is ingewikkeld om de kosten van het beleid ter bestrijding van dakloosheid in te schatten omdat de gegevens niet gecentraliseerd zijn159 en omdat de kredieten zijn uitgesplitst in
de begroting van talrijke openbare instellingen.
Inzake preventie van dakloosheid zijn sommige kredieten moeilijk te identificeren omdat
ze verder reiken dan dat: de subsidies voor schuldbemiddeling dragen bijvoorbeeld bij aan
armoedebestrijding, maar kunnen eveneens dakloosheid voorkomen. De bedragen van de
loonsubsidies voor de non-profitsector 160 en voor tewerkstellingssteun die aan talrijke verenigingen worden gestort om hun werking te kunnen garanderen 161, kunnen evenmin worden geïdentificeerd als bijdrage aan de strijd tegen dakloosheid omdat de begrotingen geen
onderverdeling maken tussen de subsidies in dat verband en de andere beleidsmaatregelen.
Voor de re-integratieactiviteiten zijn bepaalde acties weliswaar duidelijk verbonden aan
de kredieten voor dakloosheid (zoals begeleid wonen in de GGC), maar andere niet. Dat
is bijvoorbeeld het geval voor de toewijzing van woningen door het gewest aan bepaalde
categorieën van daklozen 162. Die toewijzing gebeurt via een deeltje van het vastgoed van de
openbare vastgoedmaatschappijen 163, waarvan de ontvangsten (huurgelden) en uitgaven
(kosten voor onderhoud en renovatie) zonder onderscheid zijn opgenomen samen met die
van het hele vastgoedpark. Het gewest heeft niettemin een raming a minima van die uitgaven verstrekt.
Het budget voor de door de VG/VGC gesubsidieerde activiteiten kon daarenboven maar
in uiterst beperkte mate worden bepaald164. Die overheden subsidiëren centra die hun opdrachten uitoefenen in het algemene kader van steun aan de levenskwaliteit 165 en sommige
daarvan vangen daklozen op in hun huisvestingsstructuren166. Op basis van de begrotingen van de Vlaamse overheden is het echter onmogelijk het bedrag te kennen dat specifiek
wordt voorbehouden voor de activiteiten inzake de opvang van daklozen omdat het vervat
zit in de subsidies die worden toegekend aan verenigingen voor hun algemene activiteiten
inzake steun aan de levenskwaliteit.
Tot slot zijn er ook andere niet-becijferde kosten, bijvoorbeeld op het vlak van vervoer (de
NMBS moet bijvoorbeeld uitgaven doen voor het beheer van de daklozen die hun toevlucht

159 Cf. punt 5.1.1 – Beschikbaarheid van informatie.
160 Ingeschreven in de begrotingen van de gemeenschapscommissies om de werknemers van de non-profitsector te
financieren.
161 Ingeschreven in de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via Actiris om gesubsidieerde contractuelen
te subsidiëren en in de federale begroting via de Maribel-subsidies die eveneens werknemers financieren.
162 Bijvoorbeeld voor het re-integratieprogramma Housing First en voor de slachtoffers van geweld die zijn gehuisvest
in opvanghuizen.
163 De maatschappijen sluiten met erkende opvanghuizen, die onderdak geven aan personen die het slachtoffer zijn
van partner- of intrafamiliaal geweld, een of meerdere overeenkomsten af voor prioritaire toewijzing van woningen die op minimum 3 % van het totaal van toewijzingen van het voorgaande jaar betrekking hebben (artikel
36 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de
verhuur van woningen die beheerd worden door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de
openbare vastgoedmaatschappijen).
164 Enkel de VG heeft twee begrotingskredieten van algemene draagwijdte vermeld (die op meer dan enkel de strijd
tegen dakloosheid slaan), waarvan ze het bedrag heeft berekend dat specifiek zou moeten gaan naar de strijd
tegen dakloosheid stricto sensu. Ze heeft die oefening echter enkel voor 2018 gedaan.
165 Centrum algemeen welzijnwerk.
166 Zoals de vzw Albatros.
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zoeken in haar stations). Hetzelfde geldt voor de tussenkomst van vrijwilligers en liefdadigheidsverenigingen, evenals voor de bezoldigingen en de werkingskosten van andere actoren, zoals de OCMW’s.
5.3.2 Budget
Het budget van het beleid ter bestrijding van dakloosheid in Brussel (voor alle overheden
samen) bedraagt minstens 190,6 miljoen euro167 voor de legislatuur 2014-2018168, zonder de
component “preventie”, die niet kon worden geïdentificeerd. Voor 2017 169 heeft het Rekenhof geschat dat nagenoeg 40,5 miljoen euro werd besteed aan dat beleid voor iets meer dan
4.000 daklozen.
Het totale budget is tijdens de legislatuur trouwens met nagenoeg 30 % gestegen.
Het budget is vooral gestegen voor de noodopvang en de noodhuisvesting (het gaat van
35 naar 42 %), ook al blijft het aandeel re-integratie groter (van 58 tot 65 % naargelang de
jaren)170.
De re-integratiekredieten werden voornamelijk gebruikt voor de financiering van de opvanghuizen (gemiddeld 63 % voor de legislatuur) en de installatiepremie aan geherhuisveste daklozen die de federale overheid via de gemeenten heeft toegekend (23 %). Het saldo
bestaat voornamelijk uit begeleid wonen (6 % van de kredieten), activiteiten die ressorteren
onder het programma Housing First (4 %), en enkele andere minder grootschalige uitgaven
(4 % van het totaal).
Re-integratiekredieten die de opvanghuizen financieren, zijn vooral terug te vinden in de
begroting van de FGC. De GGC subsidieert hoofdzakelijk de opvang en noodopvang (71 %
van haar kredieten), terwijl de re-integratie maar wordt gesubsidieerd met wat overblijft.
Met de kredieten die de opvanghuizen financieren, kon 25 % (in 2014) tot 31 % (in 2016) van
de daklozen worden gehuisvest die bij de tellingen van La Strada werden geregistreerd. Tijdens dezelfde periode hebben de noodopvangcentra een stabieler en beperkter percentage
(14 %) opgevangen.

167 Als een one shot-vastleggingskrediet van 15miljoen euro in de gewestbegroting van 2018 buiten beschouwing
blijft, dat bestemd is voor de financiering van huisvesting, noodopvang en opvangterreinen voor zigeuners, via
oproepen tot de indiening van gemeentelijke projecten.
168 Gegevens afkomstig uit de begrotingen van de GGC, de FGC, de VG/VGC, het gewest en de federale overheid –
cf. bijlage 4– Budget voor de legislatuur.
169 Laatste telling van La Strada tijdens de auditwerkzaamheden.
170 Uitsplitsing van de kredieten van 2014 tot 2018:
2014

2015

Algemeen totaal

30.841.333

35.489.334

36.858.501

2016

40.541.999

2017

46.838.794

2018

Totaal noodopvang

10.761.000

14.811.000

15.456.500

16.089.000

19.531.000

Totaal re-integratie

20.080.333

20.678.334

21.402.001

24.452.999

27.307.794

Aandeel noodopvang

35 %

42 %

42 %

40 %

42 %

Aandeel re-integratie

65 %

58 %

58 %

60 %

58 %
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Ondanks die toegenomen financiering verbleven talrijke daklozen, nog steeds volgens die
tellingen, in openbare ruimtes of in plaatsen die niet gesubsidieerd zijn (kraakpanden,
huisjesmelkers, religieuze gemeenschappen, enz.)171.
Aanbeveling 10 – Verbetering van de statistische en budgettaire tools
Het Rekenhof merkt op dat de bovenvermelde bedragen slechts een partieel beeld geven
van de kredieten die de strijd tegen dakloosheid financieren, aangezien het niet alle
betrokken kredieten kon identificeren. Het stelt vast dat de budgetten stijgen.
Het Rekenhof beveelt aan de statistische en budgettaire tools te verbeteren om een beter
beeld te krijgen van de omvang van de middelen die tegen dakloosheid worden ingezet.
Het herinnert eraan dat Bruss’help de informatie moet verzamelen en analyseren om
prioriteiten en een doeltreffende strategie te bepalen in de strijd tegen dakloosheid.

5.4

Overeenstemming tussen vraag en aanbod

De evaluatie van de overeenstemming tussen vraag en aanbod heeft eveneens te lijden onder het gebrek aan beheerinformatie.
De volgende vaststellingen vloeiden voort uit ontmoetingen met de besturen en ontvangende partijen. Ze konden zelden worden gevalideerd of becijferd wegens het gebrek aan
beheer- en aansturingsgegevens over het beleid dat wordt gevoerd in de strijd tegen dakloosheid.
5.4.1 Programmering van het aanbod
Zowel de ordonnantie van 7 november 2002 als die van 14 juni 2018 voorzien in een programmering van het aanbod, meer bepaald volgens de behoeften van de populatie die bijstand nodig heeft172.
Die programmering werd echter nooit uitgevoerd omdat de behoeften niet werden geanalyseerd. Het aanbod heeft zich dus vrij ontwikkeld.
5.4.2 Beschikbaar aanbod
5.4.2.1 Noodopvang
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat het aanbod niet permanent beantwoordt aan de vraag,
ook niet tijdens de winterregeling, dat wil zeggen wanneer het aantal structurele opvangplaatsen wordt opgetrokken.
Zo bevonden zich tijdens de nacht van de telling van 6 maart 2017 173 (winterregeling) 511 van
4.094 personen (12 % van de daklozen) in de openbare ruimte, en 1.256 personen (31 %)
bevonden zich op verschillende ongeschikte plekken (religieuze gemeenschappen, huisjesmelkers, kraakpanden, enz.). De situatie is bijzonder moeilijk voor sommige categorieën

171 Cf. punt 2.3.1 – Tellingen.
172 Artikel 5 van de ordonnantie van 7 november 2002, en artikel 90 van de ordonnantie van 14 juni 2018.
173 Uitgevoerd door La Strada.
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daklozen (jonge mannen, personen die in goede gezondheid verkeren) omdat het voornaamste opvangcentrum (Samusocial) wegens het plaatsgebrek voorrang geeft aan een
kwetsbaarder publiek.
Plaatsgebrek is echter niet de enige reden voor de aanwezigheid van daklozen in de straten. Zo werd bericht dat tijdens een decembernacht waarin het vroor, slechts 80 % van
de winterregeling-bedden bezet was174. De plaatsen zouden vooral ingenomen worden bij
slecht weer en felle kou175.
Er werden verschillende redenen naar voren geschoven om dit gebrek aan interesse te verklaren voor opvang in periodes die als minder moeilijk worden beschouwd dan andere:
moeilijkheden om zich te schikken naar een reglement (zoals geen alcohol drinken, niet
roken, geen gezelschapsdieren meebrengen, niet in het gebouw binnen mogen vóór een
welbepaald uur 176), angst voor ongezonde omstandigheden, onveiligheid of diefstal, voor
lawaai, voor een gebrek aan privacy in grote opvangvoorzieningen, of angst om gescheiden
te worden (koppels mogen worden gescheiden)177.
Over het algemeen zouden daklozen de voorkeur geven aan voorzieningen van beperkte
omvang vanwege de rust, veiligheid en gezelligheid. De veldwerkers zijn verdeeld daarover,
omdat elke structuur voor- en nadelen heeft, ongeacht de omvang ervan. Ze stellen meer
bepaald dat “de sector van oordeel is dat een kwaliteitsvolle structuur idealiter een middelgrote omvang zou moeten hebben, in verhouding tot de nagestreefde pedagogische doelstellingen:
hoe autonomer het door een instelling beoogde publiek is, hoe minder omkadering er moet
zijn. Sommige doelgroepen vereisen daarentegen vierentwintig uur op vierentwintig, zeven
dagen op zeven begeleiding. Hoe groter de structuur is langs waar een persoon toetreedt tot
het systeem voor daklozensteun, hoe langer de overgang naar autonomie en nieuwe huisvesting zal duren; hoe kleiner de structuur is, hoe meer ze van bij het begin een individuele aanpak
kan bieden. Ook is het makkelijker om een kleine structuur op te richten, hoewel die duurder
is (het is makkelijker om geschikte lokalen te vinden, maar in verhouding is meer personeel
vereist)178”.

174 Artikel van La Dernière Heure van 30 december 2016, http://www.dhnet.be/regions/bruxelles/les-bruxellois-invites-a-signaler-les-sans-abri-dormant-dans-la-rue-58666f6bcd708a17d5515f02.
175 Vergadering van 24 april 2018.
176 De noodopvang die Samusocial biedt (met uitzondering van haar opvangdiensten voor gezinnen en Medihalte,
opvang voor zieken) alsook de noodopvang geboden door Hoeksteen hebben uurregelingen (aankomst tussen
welbepaalde tijdstippen ’s avonds). Ook werkt die opvang volgens het systeem wie eerst komt, eerst maalt (Samusocial) of is er een loting (Hoeksteen). Bovendien is meestal een voorafgaande telefonische reservatie vereist
(waarbij de telefoonlijn voortdurend bezet kan zijn) bij Samusocial (wanneer de opvang via de Maraude gebeurt,
is er geen reservatie nodig) en een verplaatsing naar de locatie van de organisatie in het geval van Hoeksteen. Al
deze stappen moeten worden ondernomen zonder dat men zich van een plaats verzekerd weet. Tot slot geldt deze
opvang vaak slechts voor één nacht en moet de volgende dag het hele proces worden overgedaan.
177 Cf. meer bepaald de uitzending van de RTBF Questions van La Une van 4 december 2013.
178 Université libre de Bruxelles (ULB), Institut de sociologie La problématique des personnes sans-abri en Région de
Bruxelles-Capitale, , januari 2001, blz. 44, 97 en 98. / Sans-abri et mal-logés en Région de Bruxelles-Capitale, op.
cit., en vzw Bico Federatie, Sans-abri à Bruxelles, Pour une approche spécifique, Memorandum 2014, blz. 5. / Parlementaire werkzaamheden horende bij de ordonnantie van 2018, tussenkomst van Christine Vanhessen (AMA),
blz. 30-31.
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5.4.2.2 Dagopvang
Er is weinig zicht op het aantal plaatsen in dagopvangcentra die dagdagelijkse begeleidingsen bijstandsdiensten verlenen (zoals maaltijden, sanitair enz.). Volgens de schattingen zouden er 200 à 600 plaatsen zijn. Over de bezettingsgraad is nog steeds niets geweten.
Er is een probleem van continuïteit tussen de noodopvang (waarin elke dag van de week
wordt voorzien tussen 20.00 uur en 08.00 uur) en de dagopvang (waarvan de openingsuren
niet precies vastliggen, maar over het algemeen minder dan 12 uren bedragen en niet noodzakelijk elke dag van de week).
Volgens veldwerkers179 beantwoordt het aanbod wellicht niet aan de vraag, niet alleen voor
de openingsuren (de dagopvangcentra zijn niet noodzakelijkerwijze open bij de sluiting
van de noodopvangcentra), maar ook voor het aantal beschikbare plaatsen180. Een deel van
de daklozen kan immers een beroep doen op gelijkaardige hulp bij de noodopvang of in de
opvanghuizen, maar dat is niet het geval voor de daklozen die zich in de openbare ruimte
bevinden (oftewel 511 personen181 tegenover 200 dagopvangplaatsen).
5.4.2.3 Opvanghuizen
Het aanbod in opvanghuizen blijft al verschillende jaren relatief stabiel (968 plaatsen in
2014, 1.007 in 2017)182.
De bezettingsgraad van huizen die afhangen van de FGC benadert 93 %183, maar in werkelijkheid worden de beschikbare plaatsen permanent voor 100 % ingenomen184.
De verblijfsduur wordt steeds langer omdat het vertrek uit een opvanghuis betekent dat
de dakloze een woning moet vinden en betrekken. Er zijn echter onvoldoende woningen
met huurprijzen die kunnen worden gedragen door een bevolkingsgroep die in precaire
omstandigheden verkeert. "Bijgevolg wordt al jaren steeds hetzelfde vastgesteld: de opvanghuizen zitten vol personen die bereid zijn om de opvang te verlaten omdat het sociale werk is
afgerond, maar dat niet kunnen omdat ze geen geschikte woning vinden." 185
In dergelijke omstandigheden stelt het Rekenhof vast dat weinig opgevangen personen
doorstromen en dat veel personen worden geweigerd wegens plaatsgebrek (deze gegevens
zijn niet geobjectiveerd).

179 Cijfers bevestigd door de diensten van het Rekenhof.
180 Er bestaan geen nauwkeurige en gecentraliseerde gegevens, maar uit een nauwgezet onderzoek van de openingsuren van de centra, van de informatie afkomstig van de ervaren veldwerkers (sommige ramen het aantal dagopvangplaatsen op nagenoeg 200) en enkele schaarse gegevens (er leefden 511 personen op straat bij de telling van
2017) kan worden aangenomen dat het aanbod niet beantwoordt aan de vraag.
181 Volgens de al vernoemde telling van 6 maart 2017.
182 Volgens verschillende bij de GGC opgevraagde gegevens, de verslagen van de Federatie van opvanghuizen en hulporganisaties voor daklozen AMA en de gegevensverzameling van La Strada.
183 Het percentage is niet bekend voor de opvanghuizen die afhangen van de GGC en van de VG/VGC.
184 “De beschikbare plaatsen zijn in realiteit permanent voor 100 % bezet, het verschil bestaat uit transitieperiodes van 2 à
3 dagen tussen 2 opgevangen daklozen, de tijd die nodig is om de kamer te poetsen of op te frissen en om de nieuwe
persoon of familie op te vangen” (Les maisons d’accueil agréées par la Commission communautaire française, Rapport
sectoriel 2018, AMA, 2018, blz. 49).
185 Op. cit, blz. 47 tot 49.
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5.4.3 Vernieuwing van de stappen inzake noodopvang
Het huidige systeem verplicht een deel van de daklozen dagelijks de nodige stappen te zetten om zich te verzekeren van een plaats in de noodopvang voor één nacht. Die stappen zijn
lastig en beangstigend omdat de opvang niet verzekerd is.
Ter herinnering 186, de ordonnantie van 14 juni 2019 beoogt de toegang tot noodopvang
voortaan permanent te waarborgen voor daklozen die niet als illegalen worden beschouwd.
5.4.4 Keuzevrijheid van de opvanghuizen
Opvanghuizen selecteren hun publiek over het algemeen overeenkomstig hun pedagogisch
project187. Hun selectiecriteria kunnen leiden tot de weigering van een dakloze als die niet
het verwachte profiel heeft. Die keuzevrijheid van de opvanghuizen biedt hun de mogelijkheid zich ervan te vergewissen dat hun werking niet in gevaar zal worden gebracht door
individuele situaties waarvan ze menen dat ze die niet in de hand kunnen houden (bijvoorbeeld om een veilig bestaan te kunnen waarborgen, vermijden te veel drugsverslaafde daklozen te huisvesten waardoor de huisvestingsomstandigheden zouden worden verstoord).
Dat systeem houdt in dat sommige daklozen met een complex profiel moeilijk onderdak
vinden in opvanghuizen. De ordonnantie van 14 juni 2018 heeft daar niets fundamenteels
aan veranderd.
Bruss’Help zal de daklozen voortaan doorsturen naar de opvanghuizen, die in beroep kunnen gaan als ze niet akkoord gaan met de doorverwijzing.
Bijgevolg zou het risico dat sommige daklozen niet kunnen worden geplaatst naargelang
hun behoeften, kunnen voortbestaan.
5.4.5 Doeltreffendheid van de re-integratiemaatregelen
De re-integratiemaatregelen worden niet geëvalueerd, maar de betrokken actoren hebben
vastgesteld dat daklozen vaak weer terechtkomen waar ze begonnen: de daklozen die opnieuw worden geïntegreerd, komen vaak weer op straat terecht, wat erop lijkt te wijzen dat
de genomen maatregelen niet volstaan of dat ze geen echt blijvend effect hebben.
Geen enkele studie heeft geconcludeerd dat re-integratie een oplossing heeft kunnen bieden voor alle zwakke punten die iemand naar een leven op straat leiden. Het fenomeen zou
niet-onderkende aspecten kunnen vertonen.
De administratie preciseert in haar antwoord dat Bruss’Help studies zal uitvoeren die het
re-integratiebeleid en de doeltreffendheid ervan kunnen beïnvloeden.
5.4.6 Conclusie en aanbeveling in verband met het beschikbare aanbod
Er is een gebrek aan beheerinformatie. Op basis van de vastgestelde elementen stelt het
Rekenhof echter vast dat:
•
•

de hoeveelheid beschikbare plaatsen duidelijk ontoereikend is;
de daklozen verkiezen geen beroep te doen op noodopvang omdat de kwaliteit en/of
organisatie ervan hun niet schikt;

186 Cf. punt 4.3 – Krijtlijnen voor interventies.
187 Cf. punt 3.1.2.2 – Veldwerkers en opdrachten.
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•

het re-integratieaanbod een beperkt effect zou kunnen hebben omdat zou kunnen blijken dat daklozen die er gebruik van hebben gemaakt, niet gehuisvest blijven en opnieuw
op straat belanden.

Aanbeveling 11 – Behoefteanalyse
Het Rekenhof beveelt aan de behoefte aan beschikbare plaatsen grondig te analyseren om
de ontwikkeling van de hulpverlening in Brussel te kunnen regelen.

5.5

Regeling van de stroom

5.5.1 Verzadiging van de opvang- en re-integratievoorzieningen
De strijd tegen de dakloosheid wordt voortdurend geconfronteerd met het bestaan van een
stroom van personen die hun woonst verliezen en van personen die opnieuw onderdak
vinden.
Opnieuw is er een gebrek aan beheerinformatie. De door het Rekenhof verzamelde elementen wijzen er echter op dat het opvang- en re-integratiesysteem verzadigd is:
•
•
•
•

•

het aantal daklozen neemt toe;
de noodopvang is ontoereikend;
de re-integratievoorzieningen zoals de opvanghuizen zijn eveneens verzadigd;
de daklozen in de re-integratievoorzieningen blijven daar lange tijd omdat er onvoldoende goedkope woningen zijn die deze in precaire omstandigheden verkerende bevolkingsgroep in de mogelijkheid stelt de opvanghuizen te verlaten;
de overgang van noodopvang naar re-integratie kan onvoldoende plaatsvinden omdat
de re-integratievoorzieningen de vraag niet kunnen volgen omdat ze verzadigd zijn.

Studies wijzen er echter op dat hoe langer personen op straat of in een noodsituatie leven,
hoe verder hun gevoel voor structuur wordt afgebroken en hoe moeilijker hun re-integratie zal zijn188. Volgens de opvanghuizen worden personen bovendien gedemotiveerd als ze
klaar zijn om weer een woning te betrekken, maar dat niet kunnen bij gebrek aan beschikbaarheid.
Om iets aan het verzadigingsprobleem te doen, moet dus de instroom aangepakt worden
met preventiemaatregelen en de uitstroom worden bevorderd door daklozen opnieuw te
huisvesten.
Er zijn verschillende hinderpalen die die doelstelling in de weg staan: naast de moeilijkheden om in overleg 189 preventiemaatregelen te definiëren en het gebrek aan betaalbare
woningen bestaat er een belangrijk probleem van vreemdelingen zonder verblijfsvergunning en personen die elk contact met de maatschappij kwijt zijn, die niet of slechts moeilijk
kunnen worden gere-integreerd.

188 De leefomstandigheden op straat of in noodopvang zijn heel moeilijk qua hygiëne en angstigheid: hoe langer iemand daaraan wordt blootgesteld, hoe meer problemen inzake (met name mentale) gezondheid kunnen rijzen of
verergeren. Er moeten meer re-integratieactiviteiten plaatsvinden om dat te verhelpen.
189 Cf. punt 5.5.2 – Regeling van de instroom – preventie.
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Nagenoeg 50 % van de personen die op straat en in noodopvangcentra leven, zijn migranten zonder verblijfsvergunning voor wie de gebruikelijke preventiemaatregelen (inzake gezondheid, bestrijding van schuldenberg, enz.) geen oplossing vormen om te verhinderen
dat ze dakloos worden, noch de oplossing om ze uit de dakloosheid te halen: re-integratie
in België stemt niet noodzakelijk overeen met hun levensplannen (velen wensen naar het
Verenigd Koninkrijk te migreren) en ze hebben geen toegang tot sociale rechten omdat ze
geen verblijfsvergunning hebben. De GGC laat die bevolkingsgroep in haar noodopvang toe
als Fedasil zich niet om hen bekommert.
Er zijn ook weinig of geen vooruitzichten om zogeheten “chronische” daklozen te re-integreren die gekozen hebben voor een leven op straat of die niet meer in staat zijn zich aan te
passen aan het leven in een maatschappij.
De preventie- en re-integratiemaatregelen krijgen daarenboven met de onderstaande moeilijkheden te kampen.
5.5.2 Regeling van de instroom – Preventie
De preventiemaatregelen in de strijd tegen dakloosheid kunnen niet los worden gezien van
de maatregelen die meer in het algemeen beogen de armoede te bestrijden of de gezondheid
te bevorderen.
Het samenwerkingsakkoord van 12 mei 2014 bepaalt dat een inventaris wordt opgemaakt
van de geplande en bestaande acties om dakloosheid te voorkomen en de strijd ertegen aan
te gaan. Er zijn heel wat voorzieningen, en ondanks de richtingen die in het samenwerkingsakkoord werden gedefinieerd, bestaat er een risico dat elk van de betrokken overheden op dat vlak optreedt zonder overleg.
De toepassing van dat samenwerkingsakkoord had moeten verzekeren dat de overheden
die via de uitoefening van hun bevoegdheden dakloosheid zouden moeten kunnen voorkomen, in het belang van de betrokkenen, in deze materie de mogelijke en best aangepaste
maatregelen hebben genomen voor hun domein, om situaties met een risico van dakloosheid te voorkomen of op te lossen, en tegelijk te vermijden dat inspanningen en menselijke
en budgettaire middelen worden versnipperd.
Het Rekenhof heeft aldus opgemerkt dat heel wat actoren erop wijzen dat:
•

•
•

de gezondheidsvoorzieningen bepaalde patiënten niet altijd ten laste nemen (psychiatrische bedden werden afgeschaft en zonder andere oplossingen, zoals voldoende begeleiding door ambulante diensten voor mentale gezondheidszorg, zou een aantal patiënten op straat komen te staan);
de federale overheid geen migranten ten laste neemt die geen stappen zetten om hun
verblijf in België te regulariseren190;
de opsporing van potentieel toekomstige daklozen en de toekenning van gepaste bijstand aan die personen ontoereikend of zelfs onbestaand is (bijvoorbeeld voor slachtoffers van echtelijk geweld, gedetineerden die de gevangenis verlaten, patiënten die het
ziekenhuis verlaten, personen die in zeer precaire omstandigheden verkeren).

190 Cf. het punt 2.3.2.3 – Ontoereikende tussenkomst van bepaalde actoren.
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Het Rekenhof merkt op dat het effect van een beleid van een overheid de toestand van
een andere overheid kan doen verslechteren of verbeteren; zo moeten de uitgaven van de
OCMW’s inzake leeflonen andere overheden (GGC, FGG, VG/VGC en gewest) in staat stellen hun uitgaven inzake dakloosheid te verminderen. Omgekeerd zal het verwaarlozen of
uitstellen van een oplossing van de situaties met een dergelijk risico mogelijk de kosten
verhogen die andere overheden zullen moeten doen.
5.5.3 Regeling van de uitstroom – Re-integratie
De GGC, de FGC en het Gewest namen diverse maatregelen met het oog op de re-integratie
van daklozen191:
•
•
•

•

•

•
•

de ordonnantie van 14 juni 2018 belast Bruss’Help met de oriëntering van daklozen naar
de bijstand waar ze nood aan hebben;
de FGC erkende een bijkomend opvanghuis in 2017;
3 % van het jaar voordien toegewezen sociale woningen komt sinds 2016 ten goede van
slachtoffers van echtelijk geweld die in opvanghuizen verblijven (na de ondertekening
van overeenkomsten tussen de Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM’s) en de
opvanghuizen)192. Die maatregel benadeelt echter de aanvragers van sociale woningen
die zijn ingeschreven op de wachtlijst voor een sociale woning (de wachttijd bedraagt
tien jaar). Het valt overigens voor dat de OVM’s weigeren dat doelpubliek te huisvesten
als onvoldoende sociaal assistenten beschikbaar zijn om omkadering te bieden en de
opvanghuizen evenmin voor de opvolging kunnen instaan via de activiteiten inzake
huisvestingsbegeleiding 193;
de activiteiten inzake huisvestingsbegeleiding die de opvanghuizen van de FGC organiseren, worden sinds juli 2016 gesubsidieerd (wat nog steeds niet het geval is bij de GGC,
maar dat zou binnenkort het geval zijn)194;
een door de vereniging ‘t Eilandje opgerichte dienst voor de lokalisatie van woningen,
die een portefeuille van private en/of openbare woningen aanlegt waarmee verschillende verenigingen woningen kunnen vinden voor de daklozen waarvoor ze zorgen; die
dienst heet Woningzoeker en -maker en wordt sinds 2016 gesubsidieerd door de GGC en
door het Gewest195;
de sociale verhuurkantoren ontvangen subsidies van het Gewest om daklozen opnieuw
te huisvesten;
in 2017 voerde het Gewest een nieuwe regeling in, de glijdende huurovereenkomst 196: dat
is een soort sociale begeleiding die rechtspersonen die onder de huisvestingsregelgeving
van het Gewest vallen, toestemming verleent om een huurovereenkomst te sluiten en
die vervolgens af te staan aan een in precaire omstandigheden verkerende onderhuurder

191 Cf. punt 3.2.1 – Oriëntaties van de beleidslijnen.
192 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur
van woningen die beheerd worden door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen, gewijzigd op 17 september 2015, artikel 36 (het wijzigende besluit voegt een artikel
13bis in na artikel 13 van het besluit van 26 september 1996, maar in feite wordt het gepreciseerd in artikel 36).
193 In 2017 werden zo 100 personen opnieuw gehuisvest. Vergadering van 13 april 2018.
194 In haar antwoord preciseert de administratie dat die activiteiten worden gesubsidieerd door het ontwerpbesluit
betreffende de erkenning en de subsidiëringswijze van centra voor noodopvang en re-integratie.
195 Er zijn nog andere verenigingen die over dergelijke diensten beschikken, maar die activiteiten worden niet gesubsidieerd (cf. punt 4.5 – Concurrentie tussen veldwerkers).
196 Artikel 263 van de ordonnantie van 27 juli 2017 houdende de regionalisering van de woninghuurovereenkomst.
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•

•

bij de beëindiging van de sociale begeleiding; zo wordt de onderhuurder huurder door
rechtstreeks een huurovereenkomst te ondertekenen met de verhuurder;
het project Housing First, dat in 2013 werd opgestart door de federale overheid, wordt
sinds 2017 voor het overgrote deel uitsluitend gefinancierd door de GGC197. Het project
bestaat erin zonder voorafgaande voorwaarden of een traject zoals bij de opvanghuizen rechtstreeks daklozen opnieuw te huisvesten voor wie een "dubbele diagnose" werd
gesteld (namelijk mentale gezondheidsproblemen en een verslaving) aan de hand van
versterkte begeleiding. Het resultaat van het project wordt opgevolgd door La Strada en
zorgt ervoor dat 89,1 % zijn woning behoudt, in de meeste gevallen dankzij het aanhouden van versterkte begeleiding 198;
in februari 2018 besliste het Gewest 15 miljoen euro vast te leggen voor oproepen tot
gemeentelijke projecten inzake de creatie van woningen, noodopvang en opvanglocaties
voor zigeuners.

De meeste van die door de GGC goedgekeurde maatregelen zijn relatief recent199 en er is nog
weinig geweten over het effect ervan: behalve de voornoemde opvolgingsgegevens, bezorgd
door AMA (over de toewijzing van sociale woningen) en door La Strada (wat Housing First
betreft) heeft het Rekenhof geen inlichtingen kunnen verkrijgen. Ondanks die systemen,
die bedoeld zijn om het opnieuw huisvesten makkelijker te laten verlopen, stellen de veldwerkers overigens vast dat de re-integratie gehinderd wordt door het algemene gebrek aan
woningen die toegankelijk zijn voor de in precaire omstandigheden verkerende doelgroep.
Het Rekenhof wijst erop dat het gebrek aan woningen voor een lage prijs de dakloosheidskwestie ver overstijgt omdat het eveneens de hele problematiek rond sociale huisvesting
betreft. De nu aan woningcreatie toegewezen budgettaire middelen volstaan niet om het
probleem op te lossen.
Het Rekenhof stelt dus vast dat de activiteiten inzake re-integratie een klein verschil maken in de strijd tegen dakloosheid en dat vele daklozen op straat of in noodopvang zullen
blijven leven. Bovendien wijst het Rekenhof erop dat de ordonnantie van 14 juni 2018 weliswaar de integratiemaatregelen bepaalt, maar geen garanties biedt voor de financiering
ervan, in tegenstelling tot wat ze doet voor de noodopvang200.

197 Het overblijvende bedrag wordt nog gefinancierd door de federale overheid via de Nationale Loterij voor 2017-2018.
198 In Brussel houden vier teams zich bezig met Housing First (SMES-B, Straatverplegers, Stepforward (van Samusocial) en Station Logement (van de vzw Diogènes). Die teams werken apart op het terrein, maar volgen allemaal het
Housing First-model. Volgens de informatie die La Strada op 14 augustus 2018 bezorgde, waren in totaal 132 personen opnieuw gehuisvest op 1 augustus 2018. Van die 132 personen:
•
leven er 107 nog steeds in een woning; ze worden gevolgd door de ploegen Housing First; met inbegrip van
7 personen die in een instelling zitten (rusthuis, initiatieven voor beschermd wonen of gevangenis);
•
zijn 12 personen overleden;
•
zijn 10 personen weer op straat gaan leven, zonder dat ze nog een woningcontract hebben; de meeste personen worden nog opgevolgd door de ploegen;
•
bevinden 3 personen zich in verschillende situaties: 2 leven weer op de straat, maar zullen binnenkort opnieuw
een woning betrekken en 1 persoon werd erkend als vluchteling, heeft het land verlaten en is teruggekeerd
naar zijn gezin;
•
leven 6 personen nog in een woning, maar ze worden niet meer opgevolgd door de ploegen Housing First (heel
vaak heeft het netwerk van de betrokkene die taak overgenomen).
199 Met uitzondering van het Housing First-programma, dat van start ging in 2013, werden de re-integratiemaatregelen afgekondigd vanaf 2016.
200 Cf. punt 4.3 – Krijtlijnen voor interventies.
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De administratie stelt dat het ontwerp van uitvoeringsbesluit betreffende de erkenning en
de subsidiëringswijze van de centra voor noodopvang en re-integratie geen verschil qua
behandeling maakt tussen de financiering van noodopvang en de financiering van re-integratieactiviteiten.
Het Rekenhof herinnert er echter aan dat de financiering van activiteiten inzake noodopvang en inzake re-integratie volgens de tekst van de ordonnantie van 14 juni 2018 moet
berusten op de kredieten die beschikbaar zijn voor re-integratie, in tegenstelling tot wat er
bepaald is voor noodopvang, die dus voorrang zal krijgen.
5.5.4 Conclusie en aanbevelingen inzake de regeling van de stromen
Het Rekenhof is van oordeel dat zonder extra overleg tussen alle overheden die betrokken
zijn bij armoede en sociale uitsluiting (met inbegrip van de instanties die onder de gemeentelijke overheden vallen), zoals bepaald in het samenwerkingsakkoord van 12 mei 2014,
geen vermindering van het aantal daklozen zal kunnen worden bereikt met de toepassing
van de systemen om dakloosheid te voorkomen en daklozen te re-integreren. Bovendien
zullen waarschijnlijk redundante uitgaven gebeuren die de toestand van de betrokkenen
nog zullen verergeren.
Aanbeveling 12 – Samenwerking tussen de overheden
Het Rekenhof beveelt aan te zorgen voor samenwerking tussen alle betrokken overheden
om een coherent beleid te voeren en bij wijze van preventie en re-integratie geschikte
maatregelen te kunnen aannemen waarmee dakloosheid kan worden bestreden.

5.6

Conclusie en aanbevelingen

Het Rekenhof stelt in de eerste plaats vast dat het aantal daklozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de laatste jaren is blijven toenemen.
Het is van oordeel dat de noodzakelijke voorwaarden om te zorgen voor een doeltreffend en
doelmatig beheer van de strijd tegen dakloosheid nu niet vervuld zijn omdat:
•

•
•
•

kennis ontbreekt over de omvang, de oorzaken, de werkelijke kosten en het effect van de
maatregelen die elk van de overheden heeft genomen om dakloosheid te verminderen
of uit te roeien;
geen relevante en actuele informatie over het onderwerp beschikbaar is;
de vroeger genomen maatregelen niet zijn geëvalueerd om te zien hoe doeltreffend ze
waren;
geen doelstellingen werden vastgelegd via overleg tussen overheden op basis van de
bovenvermelde kennis en evaluatie.

Het Rekenhof is van oordeel dat er door de vele betrokken overheden nood is aan meer
overleg over het beheer en de keuze van de doelstellingen en de te ondernemen acties. De
bevoegdheden inzake strijd tegen dakloosheid en armoede zijn versnipperd over talrijke
partijen, waarvan de voorzieningen niet altijd rechtstreeks betrekking hebben op die strijd,
maar bijdragen aan een vermindering van het risico of de slachtoffers de mogelijkheid bieden opnieuw een eigen woonst te krijgen.
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Ondanks het bestaan van overleginstanties tussen de federale overheid en de deelstaat
entiteiten, evenals tussen Brusselse overheden, stelt het Rekenhof vast dat de acties niet zijn
uitgemond in een gecoördineerd programma. Die overheden voeren weliswaar acties uit,
maar er wordt niet geëvalueerd hoe doeltreffend ze zijn, noch wordt onderzocht of de uitgetrokken middelen relevant zijn, ondanks het samenwerkingsakkoord van 12 mei 2014 dat
daartoe verplichtte. De geplande inventarissen werden onder andere niet geactualiseerd.
Het Rekenhof merkt zo op dat het samenwerkingsakkoord, dat voorzag in samenwerking
tussen de federale overheid en de deelstaatentiteiten in de strijd tegen dakloosheid, duidelijk ontoereikend is. Dat akkoord had moeten leiden tot meer kennis over de oorzaken en
de omvang van dakloosheid en had moeten waarborgen dat een gecoördineerde strategie
inzake preventie en re-integratie zou worden gevoerd, die zou zorgen voor een zo doeltreffend mogelijke aanwending van de overheidsgelden ten voordele van de slachtoffers zonder
eigen woonst.
Het Rekenhof is van oordeel dat de doelstelling inzake vermindering van de dakloosheid,
evenals de bekommernissen inzake preventie en re-integratie niet gehaald zullen kunnen
worden zonder permanent overleg tussen alle overheden op het niveau van de federale
Staat, de gewesten, de gemeenschappen en de gemeenten, en dat de huidige werkwijze
daarentegen zou kunnen leiden tot een verslechtering van de toestand van mensen die geen
eigen woonst hebben.
Het Rekenhof is overigens van oordeel dat de bestaande toestand gekend moet zijn om
doelstellingen te kunnen vastleggen. Het wijst op het algemene gebrek aan nuttige en relevante gegevens voor een doeltreffend beheer van de strijd tegen dakloosheid, ofwel omdat
die gegevens niet in real time worden verzameld, ofwel omdat ze onvolledig of niet gecentraliseerd zijn, zelfs voor basisinformatie.
Het Rekenhof stelt vast dat de ordonnantie van 14 juni 2018 die door de GGC werd aangenomen, weliswaar een stap vooruit betekent, omdat ze bepaalt dat gegevens moeten
worden verzameld over de identificatie en het parcours van daklozen, die nuttig zijn om
de reikwijdte en de oorzaken van dakloosheid te kennen, maar dat de ordonnantie niet
bepaalt welke andere beheergegevens noodzakelijk zijn om een strategie en doeltreffende
maatregelen uit te werken die garanderen dat het beleid dat iedereen een gepaste woning
verzekert, resultaten oplevert.
Doordat het Verenigd College van de GGC niet beschikt over precieze, volledige en actuele
beheerinformatie, is het Rekenhof van oordeel dat het geen coherente strategie kan uittekenen die tot stand is gekomen in overleg met alle andere actoren en met de andere overheden, en geen acties kan definiëren die het mogelijk maken de operationele doelstellingen te
realiseren die eruit voortvloeien.
Het Rekenhof stelt ook vast dat de maatregelen die werden genomen om dakloosheid te
voorkomen, om tegemoet te komen aan de dringende behoeften en om te zorgen voor reintegratie, niet werden geëvalueerd, net zomin als de ingezette middelen. Het merkt op dat
de ontwerpbegroting 2019 van de GGC geen enkel nieuw middel daarvoor inschrijft en dat
geen nauwkeurige raming van de budgettaire impact van de maatregelen uit de ordonnantie van 14 juni 2018 is gemaakt op basis van een analyse van de laatst beschikbare gegevens.
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In die omstandigheden merkt het Rekenhof op dat de omvang van de financiële middelen
en de toewijzing ervan niet naar behoren kunnen worden verantwoord en dat een ernstig
risico bestond dat de begrotingsramingen werden aangenomen zonder passende verantwoording.
Het is noodzakelijk beheerinformatie te verzamelen en te analyseren en het akkoord van
12 mei 2014 toe te passen om zo tot heldere, nauwkeurige en via overleg tussen de overheden vastgestelde doelstellingen te kunnen komen en tot een evaluatie die onder andere de
mogelijkheid biedt de nodige middelen met kennis van zaken te kunnen vastleggen.
Het Rekenhof beveelt bijgevolg aan:
•
•

•

•
•

het akkoord van 12 mei 2014 zo vlug mogelijk uit te voeren om het noodzakelijk overleg
tussen overheden te versterken;
een beheerinformatiesysteem te ontwikkelen dat de mogelijkheid biedt doelstellingen
vast te leggen. Om meer bepaald zo snel mogelijk passende doelstellingen vast te leggen, dienen de beheercontracten met de vzw’s New Samusocial en Bruss’Help, evenals
het protocolakkoord met het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest onverwijld te worden ondertekend om het sociaal dossier en de integratie ervan in het
netwerk van de sociale dossiers op de rails te zetten;
daar Bruss’Help ook belast is met de verzameling en analyse van de gegevens over de
problematiek van dakloosheid in Brussel, zou die vzw zo snel mogelijk moeten identificeren welke andere beheergegevens dan die in het netwerk van sociale dossiers daarvoor
noodzakelijk zijn. Er is een specifieke evaluatie nodig van de relevantie en de inhoud van
het sociaal dossier, om zich ervan te vergewissen dat de inhoud en de gegevensverzamelingsmethode effectief de mogelijkheid bieden het beleid en het dagelijks beheer van de
slachtoffers van dakloosheid te verbeteren;
via overleg tot stand gekomen, duidelijke en meetbare doelstellingen vast te leggen;
de effecten van het beleid te meten en dat regelmatig via overleg bij te sturen.

In haar antwoord beaamt de administratie over het algemeen de vaststellingen en de aanbevelingen van het Rekenhof, en formuleert ze een aantal preciseringen. Ze wijst erop dat
Bruss’Help belast zal worden met de studies over het daklozenvraagstuk en dat het effect
van de maatregelen uit de ordonnantie van 14 juni 2018 geëvalueerd werd bij de opmaak van
het toepassingsbesluit. De benodigde budgettaire middelen zullen worden ingeschreven in
de begroting 2020 van de GGC.
De administratie preciseert dat de beleidsoriëntaties die aan de nieuwe regering zullen
worden voorgelegd, daarenboven rekening zullen houden met het samenwerkingsakkoord
van 12 mei 2014, zodat via overleg vastgestelde strategische en operationele doelstellingen
bepaald en geëvalueerd kunnen worden.
De administratie wijst er overigens op dat de activiteiten inzake noodopvang en re-integratie volgens vergelijkbare criteria gefinancierd zullen worden, zonder een prioriteit vast
te leggen.
In verband daarmee wijst het Rekenhof er nogmaals op dat de tekst van de ordonnantie van
14 juni 2018 daarentegen stelt dat de financiering van de activiteiten inzake re-integratie
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moet berusten op de kredieten die beschikbaar zijn voor re-integratie, in tegenstelling tot
wat er bepaald is voor noodopvang, die dus voorrang zal krijgen.

5.7

Lijst van de aanbevelingen

Aanbeveling 1 – Vaststelling van de doelstellingen
Het Rekenhof beveelt aan de te ondernemen acties te omkaderen met duidelijk gedefinieerde en vooraf vastgestelde doelstellingen die verband houden met de oriëntaties van het
VC, en resultaatindicatoren te bepalen waarmee de doeltreffendheid van de uit te voeren
acties kan worden geëvalueerd.
Aanbeveling 2 – Uitwerking van het samenwerkingsakkoord
Het Rekenhof beveelt aan:
•

•

de Interministeriële Conferentie regelmatig te laten vergaderen, zodat ze het samenwerkingsakkoord van 12 mei 2014 kan uitvoeren en kan komen tot overleg tussen de
betrokken overheden;
de inventaris te realiseren waarin het akkoord voorziet en de processen inzake gegevensverzameling en -uitwisseling te implementeren.

Aanbeveling 3 – Versterking van het overleg
Het Rekenhof beveelt aan het bestaande overleg te versterken door het te baseren op afgesproken en duidelijk omschreven, meetbare en gemeten doelstellingen, niet enkel tussen
de federale overheid en de Brusselse deelstaatentiteiten, maar ook met de andere deelstaten, om de dakloosheid doeltreffend te bestrijden.
Aanbeveling 4 – Opstellen van protocolakkoorden
Het Rekenhof beveelt aan protocolakkoorden met de andere betrokken tussenkomende
openbare partijen op te stellen om de preventie, de opvang en de re-integratie doeltreffend
te organiseren en om ervoor te zorgen dat volledige en relevante informatie wordt verzameld om de strategie en de te ondernemen acties te definiëren.
Aanbeveling 5 – Raming van de budgettaire impact
Het Rekenhof beveelt aan een nauwkeurige raming te maken van de budgettaire impact van
de bovenvermelde ordonnantie op basis van een analyse van de laatst beschikbare gegevens.
Aanbeveling 6 – Taakverdeling tussen de diensten
Om te vermijden dat nodeloos dezelfde initiatieven worden genomen en de inspanningen
versnipperd raken over de actoren, beveelt het Rekenhof aan samen op zoek te gaan naar
huisvesting of dan toch ten minste een duidelijke taakverdeling en verdeling van de verantwoordelijkheden te bepalen.
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Aanbeveling 7 – Evaluatie van het sociaal dossier
Het Rekenhof beveelt aan de relevantie en de inhoud van het sociaal dossier te evalueren,
om zich ervan te vergewissen dat de inhoud ervan en de methodologie voor gegevensinzameling effectief de mogelijkheid bieden het beleid en het dagelijks beheer van de slachtoffers van dakloosheid op significante wijze te verbeteren.
Het beveelt ook aan garanties in te bouwen opdat de informatie in het netwerk van sociale
dossiers niet tot discriminatie zou leiden.
Aanbeveling 8 – Beheerinformatie
Het Rekenhof beveelt aan te evalueren hoeveel en welke beheerinformatie nodig is bovenop
de informatie die in het netwerk van sociale dossiers is opgenomen, en een strategie te implementeren die tot de inzameling ervan kan leiden.
Aanbeveling 9 – Harmonisering van de diensten
Het Rekenhof beveelt aan erover te waken dat bepalingen die gelijkaardige situaties beogen, worden geharmoniseerd.
Aanbeveling 10 – Verbetering van de statistische en budgettaire tools
Het Rekenhof merkt op dat de bedragen in punt 5.3.2 slechts een partieel beeld geven van
de kredieten die de strijd tegen dakloosheid financieren, aangezien het niet alle betrokken
kredieten kon identificeren. Het stelt vast dat de budgetten stijgen.
Het Rekenhof beveelt aan de statistische en budgettaire tools te verbeteren om een beter
beeld te krijgen van de omvang van de middelen die tegen dakloosheid worden ingezet. Het
herinnert eraan dat Bruss’Help de informatie moet verzamelen en analyseren om prioriteiten en een doeltreffende strategie te bepalen in de strijd tegen dakloosheid.
Aanbeveling 11 – Behoefteanalyse
Het Rekenhof beveelt aan de behoefte aan beschikbare plaatsen grondig te analyseren om
de ontwikkeling van de hulpverlening in Brussel te kunnen regelen.
Aanbeveling 12 – Samenwerking tussen de overheden
Het Rekenhof beveelt aan te zorgen voor samenwerking tussen alle betrokken overheden
om een coherent beleid te voeren en bij wijze van preventie en re-integratie geschikte maatregelen te kunnen aannemen waarmee dakloosheid kan worden bestreden.

Bijlagen
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Bijlagen

Bijlage 1

ETHOS-typologie201

Bijlage 1 – ETHOS-typologie 202
FIGUUR 1 : ETHOS-TYPOLOGIE THUISLOOSHEID EN SOCIALE UITSLUITING OP VLAK VAN WONEN –
VEREENVOUDIGDE VERSIE AANGEPAST AAN DE BRUSSELSE CONTEXT
Operationele categorie

Leefsituatie

1

Mensen die op straat leven

-Interne (trein-, tram- en metrostations) en externe
openbare ruimte

2

Mensen in de noodopvang

-Nachtopvang
crisisopvang

3

Mensen in opvang voor thuislozen

4

Mensen in vrouwenopvang

-Opvanghuizen voor vrouwen met of zonder
kinderen

5

Mensen in opvang voor
asielzoekers en migranten

-Sector hulp aan migranten/vluchtelingen

6

Mensen die binnenkort uit een
instelling komen

7

Begeleid wonen

en

centra

Conceptuele categorie

voor

nood-

DAKLOOS

of

-Opvanghuizen voor mannen/vrouwen/gezinnen
-Transitwoningen met begeleiding

THUISLOOS

-Strafinstellingen, starterskit
-Medische instellingen
Enkele cijfers beschikbaar
-Diensten voor begeleiding aan huis
-Housing First
-Tijdelijk bij familie of vrienden
8

Mensen zonder huurcontract

-Zonder
formeel
kraakpanden)

huurcontract

(geen

-Illegaal bezetten van terreinen
Pre- en post-enquête

INSTABIELE
HUISVESTING

9

Mensen die uit hun huis worden
gezet

10

Mensen die leven onder dreiging
van huiselijk/familiaal geweld

Geen cijfers beschikbaar
-Gemeld bij politie
Geen cijfers beschikbaar
-Niet-erkende opvangstructuren

11

Mensen in tijdelijke/niet
conventionele woningen

12

Mensen in ongeschikte woningen

-Onderhandelde bezettingen
-Geloofsgemeenschappen
-Kraakpanden

ONTOEREIKENDE
HUISVESTING

Onderschatting van het reële cijfer
13

Mensen die wonen in een extreem
overbevolkt gebouw

202 Volgens

Geen cijfers beschikbaar

de tabel bij het verslag over de daklozentelling die La Strada uitvoerde in 2016-2017, blz. 17.

201 Volgens de tabel bij het verslag over de daklozentelling die La Strada uitvoerde in 2016-2017, blz. 17.
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Bijlage 2

Bijlage 2 – Schema van de interventies van de overheden

Version 2013

Schema van de interventies van de overheden*

* Dit schema is alleen in het Frans beschikbaar.

EVALUATIE VAN HET BELEID INZAKE DAKLOZENSTEUN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST / 75

Bijlage 3
Pre- en post-enquête bij de telling door La Strada
•

Huisvestingssituatie:

Il convient de remplacer les tableaux de bijlage 3 par ceux-ci :
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•

Inkomens:
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•

Verblijfsstatuut:
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•

Gebruik van de diensten:

(geen gegevens over het gebruik van de diensten voor de post-enquête).
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Bijlage 4
Budget voor de legislatuur
De in de onderstaande tabel vermelde bedragen zijn afkomstig van de begrotingen van de
overheden die zijn betrokken bij de strijd tegen de dakloosheid (vereffeningskredieten). Ze
omvatten niet de preventieactiviteiten omdat die niet kunnen worden geïdentificeerd als
activiteiten die bijdragen tot de bovenvermelde strijd. De tabel heeft dus betrekking op de
noodhulp via nachtopvang en dagopvang, en op de re-integratiesteun.
Lege lijnen in de tabel betekenen meer bepaald dat de gegevens niet konden worden vergaard (wat niet wil zeggen dat ze niet bestaan). In het blauw staan de vereffeningskredieten
bestemd voor de financiering van de noodhulp; in beige de vereffeningskredieten bestemd
voor de financiering van de re-integratie.
Overheid

2015

2016

2017

2018

8.521.000

12.721.000

13.697.000

14.195.000

17.400.000

GGC werking dagopvang

480.000

500.000

820.000

886.000

1.040.000

GGC versterking OCMW’s
voor noodopvang

0

0

0

0

150.000

442.000

425.000

527.000

535.000

709.000

2.529.000

2.680.000

2.809.000

2.989.000

3.410.000

90.000

0

0

0

0

1.878.000

1.266.375

994.000

1.328.000

1.899.000

50.000

440.625

1.002.000

1.132.000

1.420.000

10.420.000

10.636.000

10.561.000

11.397.000

12.491.000

305.000

228.000

254.000

1.077.000

58.000

1.760.000

1.590.000

939.500

1.008.000

941.000

106.333

279.334

173.001

51.999

51.999

4.260.000

4.723.000

5.082.000

5.943.000

5.640.000

GGC werking noodopvang

GGC straathoekwerk
GGC werking opvanghuizen
GGC infrastructuur
noodopvang en
opvanghuizen
GGC begeleid wonen
GGC Housing first
FGC werking opvanghuizen
FGC infrastructuur
opvanghuizen
Federale winteropvang
Federale overheid Housing
first (Nationale Loterij)
Federale overheid installatiepremie voor daklozen

2014

VGC opvanghuizen
VGC straathoekwerk
VGC begeleid wonen
VG huisvesting

1.329.706

BHG huisvesting
BHG integratie (oproep tot de
gemeenten voor het indienen
van projecten inzake de
creatie van woningen,
noodopvang en
opvanglocaties voor
zigeuners)

299.089
0

0

0

0

15.000.000
(one shot
vastleggingskredieten
die niet zijn meegerekend
in het bedrag van
190,6 miljoen euro
in verbandmet de
vereffeningskredieten)

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000

18 000 000

20 000 000

2014

2015

2016

2017

2018

Cocom urgence
Cocom
Cocof insertion
Fédéral
Fédéral
VGC insertion VG insertion
(hébergement,
insertion
(maisons
insertion
urgence (plan (travail de rue,
accueil de jour) (travail de rue,
d'accueil)
(Housing first
hiver)
maisons
maisons
de la Loterie
d'accueil,
d'accueil,
nationale,
logement
logement
prime
accompagné)
accompagné,
d'installation)
housing first)

RBC insertion RBC insertion
(logement) (appel à projet
pour les
communes en
logement /
hébergement
d'urgence)

Nood- en re-integratieopvang van de Gemeenschappen, het Gewest en de
federale overheid voor 2014 - 2018
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Bijlage 5
Referentieadres

Het begrip referentieadres
Deze notie wordt gedefinieerd in artikel 1, § 2, 2e lid, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de
bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten
en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een rijksregister van de
natuurlijke personen.
De mogelijkheid tot inschrijving op een referentieadres is strikt beperkt tot de hierna vermelde
personen:
•
•
•

personen die in een mobiele woning verblijven;
personen die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats
hebben of meer hebben;
de gevangenen, inzonderheid de Belgen en de vreemdelingen die toegelaten of
gemachtigd zijn om in het Rijk te verblijven voor een periode van meer dan drie
maanden, die niet de voorwaarden vervullen voor een tijdelijke afwezigheid op
voorwaarde dat ze in het land in de gevangenis zitten.

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 21 februari 1997 tot bepaling van de voorwaarden
om het adres van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als referentieadres
te mogen gebruiken, komen de personen in aanmerking die wegens gebrek aan voldoende
bestaansmiddelen geen of niet langer een verblijfplaats hebben – ze mogen dus in geen geval
zijn ingeschreven in een gemeentelijk bevolkingsregister van België, en die de maatschappelijke
bijstand vragen in de zin van artikel 57 van de organieke wet van 8 juli 1976 op de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, of het leefloon waarin de wet van 26 mei 2002 voorziet.
Met het oog op hun inschrijving in de bevolkingsregisters geeft het OCMW hen een document
waarin wordt bevestigd dat aan de voorwaarden voor een inschrijving op het adres van het
centrum is voldaan en de inschrijving gaat in op de datum van het afgeleverde document.
De betrokken personen moeten zich minstens een keer per trimester aanmelden bij het OCMW.
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn deelt aan het college van burgemeester
en schepenen mee welke personen onder hen niet meer voldoen aan de voorwaarden die
vereist zijn om hun inschrijving op het adres van het centrum te behouden. Na inzage van
de overgelegde documenten, schrapt het college van burgemeester en schepenen hen uit het
bevolkingsregister.
De mogelijkheid voor een dakloze om het adres van een OCMW als referentieadres te hebben,
sluit niet uit dat een dakloze kan vragen om het adres van een particulier als referentieadres
te gebruiken, met inachtneming van dezelfde voorwaarden als deze om een OCMW als
referentieadres te gebruiken.
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Bijlage 6
Brusselse actieprogramma’s voor armoedebestrijding 2014-2018
AS 1: VERSTERKEN VAN DE STRIJD TEGEN ARMOEDE EN BESTAANSONZEKERHEID
VIA SPECIFIEKE ACTIES
1.1. Versterken van de strijd tegen dakloosheid
1.2. Versterken van de strijd tegen overmatige schuldenlast
1.3. Verbeteren van de voedselhulp voor mensen in bestaansonzekerheid
1.4. Het aanbod aan kinderopvang inzetten als middel om armoede te bestrijden
1.5. Verbeteren van het aanbod inzake preventieve ondersteuning en begeleiding van de
gezinnen
1.6. Focus op onderwijs als middel om armoede te bestrijden
AS 2: VERSTERKEN VAN DE ZORGVERLENING TEN GUNSTE VAN MENSEN IN BESTAANSONZEKERHEID
2.1. Verbeteren van de prenatale, perinatale en postnatale gezondheid van zeer kwetsbare
moeders en pasgeborenen
2.2. Het verminderen van de prevalentie van tuberculose bij risicogroepen
2.3. Verbeteren van de toegang tot primaire zorgverlening voor de kwetsbaarste doelgroepen
2.4. Verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de prostitue(e)s en planning
2.5. Gezondheidsinitiatieven voor onderwijs en gezinsinstellingen
AS 3: TERUGDRINGEN VAN SOCIALE ONGELIJKHEDEN EN VOORKOMEN VAN
SOCIALE UITSLUITING
3.1. Alle bejaarden die zich in bestaansonzekerheid bevinden de kans bieden te kiezen voor
een alternatief voor de opname in een rusthuis
3.2. Kinderbijslag inzetten als een instrument tegen kinderarmoede
3.3. Terugdringen van de sociale ongelijkheden inzake gezondheid
3.4. Versterken van de stedenbouwkundige en sociale mix in de wijken
3.5. Cultuur inzetten als hefboom voor emancipatie en motor van sociale innovatie
3.6. Bestrijden van vroegtijdig schoolverlaten
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AS 4: STREVEN NAAR SOCIO-PROFESSIONELE INSCHAKELING EN INTEGRATIE
4.1. Werkloosheid en sociale uitsluiting bestrijden, in het bijzonder voor personen uitgesloten van de werkloosheidsverzekering
4.2. Kwetsbare groepen begeleiden bij het vinden van kwaliteitsvol werk in het gewestelijk
openbaar ambt
4.3. Verbeteren van de leefomstandigheden van nieuwkomers
4.4. Terugdringen van armoede bij de Roma-bevolking in Brussel
AS 5: COÖRDINEREN VAN DE SOCIALE ACTIE EN VERSTERKEN VAN DE DEELNAME
VAN MENSEN IN ARMOEDE
5.1. Versterken van de coördinatie van de armoedebestrijding op lokaal niveau
5.2. Versterken van het beleidsinstrumentarium in functie van een meer slagkrachtige en
geïntegreerde beleidsvoering inzake armoedebestrijding
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